
ΥΕτσ ΝΣ 
ΤΟΥ 495 

ΓΕΦΤΑΜΕΝΤΟΟΜ 

ΘΙ ΟΜΝ 

ΟσΟΌυΜ 

ΝΑΒΙΙΒ ΓΠΕΟΤΙΟΝΊΙΒῸΟῦ 5. 

ΕΏΓΙΌΙΤ 

ΒΟΒΕΚΑΤΟΘ ΗΟΙΜΕΒ, 5.10. Ἀ.5.5. 
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Ὡπ πτπατας, «- «« 

ΤΟΜΟ ΡΕΙΜσπῦ9,. 

στ τ ν 

"“Ἴ“ΤΥΡΟσΚΑΡΗΞΚΝΟ: ΟΑ ΕΧΟΟΝΤΑΝΌ. 

“ΟΓΟΣΧΟΝΙΠΙΠ. 



ΐ τ β ᾿ Ὁ ͵ 

ἹΜΡΕΙΜΑΤΌΒ, 

ΡΟΒΊΤΊΠΙΑΝ 9, 

ΘΑΝΟΕΙΑΚ, ὈΝΙΨΕΚΒΙΤΑΤ, ΟΧΟΝ. 

᾿ 

" 



ΗἩΟΝΟΚΑΒΙΠΙῚΕ 

ἘΤ 

ἘΕΥΝΕΕΒΕΝΏΟ ΑΜΟΌΌΜ 

ΘΗΠΤΕ ΒΑΒΕΙΝΟΤΟΝ, [,1,.Ὁ. 

ἘΡΙΘΟΟΡΟ ὈὉΠΟΝΕΙΜΜΕΝΘΙ, 

ῬΡΑΤΕΚΟΝΟ 

ΕΕΙΙΟΘΙΟΝΙ5 ΕΤ ΤΤ1ΙΤΕΚΑΆΚΌΜ 

ΜΟΝΙΕΙΟΕΝΤΊΙΘΒΙΜΟ; 

σἘΤΕΕΚΙΒΘΒΟΥΕ ΘΙΝΟΙΙ,15 

Η[ὕ5 ΙΙΝΘΤΙΤΌΤΙ 

ΒΑῦΤΟΒΙΒῦ 8 

ΟΟΙΕΝΒΘΌΙΒΘΘΒΙΜΙ5; 

ὈΝΙΝΕΚΟΟΜ ΗΟΟ ΟΡ, 

ΙΝ ΤΕΘΤΙΜΟΝΙΌΜ 

ΑΝΙΜΙ, ΤΙ ΡΑΚΝ ΕΥΤ, ΟΚΑΤΙΡ5Ι|ΜΙ, 

ὨΙΟΑΤΟΟΜ Ε5ΤΟ, 
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ΝΟΌΟΌΜΙΝΑ ΕΒΑΌῦΘΠΤΟΑΙΟῦ ΝΜ, 

ΟΥΟΚΌΜ ΕΧ ΑὙΟΤΟΚΙΤΑΤΕῈ ΗΟΝΟΚΙΕΊΟΑ, ΕἸ ΘΌΒΒΙΏΙ15 ΡΕΟΌΟΝΙΑΆΚΙΙΠ5, 

ΗΖἘῈΟ ΟΟΙΓΙΑΤΙΟ ΡΕΟΜΟΨΝΕΤΟᾺΚ. 

Ἀριηφάοη, ΕἸρδὶ ΗἩοπουγϑθὶς Τς Ἐδη οὗ 

Αἀάϊηρίου, Αἰρας Ηοπουταδ]ς Ἤδητγυ, ϑρεάκεῖ οὗ τὰς Ἡοιυΐς οὗ Οοπηπιοης 

Αἀαϊηρίοη, 3οἢη Ἡπ]εγ, Εἰᾳ. Μ. Ῥ. 

ἈΑράτ, Μοῖ εν. Τῆς [ογὰ Αὐτὸ - ΒΙΠορ οὗ Οαπεῖ 

Ἀ]} 5015 (ο]]ερε, Οχέογά 

Βαδιηρίου, ΤΠοπιδ5, ΕἸα. 

Βαροι, ΑἸρῆς ον. Τῆς [ογὰ Βορ οὗ 8:1. Αἴαρὰ 

Β4111}0] (ο]]ερε, Οχίογὰ 

Βαηΐς95, εν. Μσ, 

Βάτης8, εν. Μτγ, Εε]]ον οὗ Β4]11ο] (ο]]εσε, Οχέοσα 

Βατγγιηρίοη, Ηοπουγαῦὶς δπὰ Εἰσῃὶ Ἀσν. ΤῊς Ιογὰ Βιῆιορ οὗ Ὠυσβάγα 

Βαιβυγῖ, εν. Ὠγ, Ῥγεδεηάδγυ οὗ Ὠυγμδηι 

ΒΑγ]εγ, εν. Με, 

Βε)α, Τῆε Βιῆιορ οὗ, Ῥοτγίιραὶ 

Βεμεῖ, Ἀεν. Μι, Ἀςέϊου οὗ δϑυππίηρνεὶ Κ 

ΒΙδοκῦυτγης, Φοῃη, Εἴ4. ΕἙἀπιοπίοῃ 

Βουςδῖετ, εν. Μι, Ερίοιι 

Βογ5, κεν. Μγ, Ἀεέᾶτον οὗ Βεγσιςκ, ὙΥ1109. 

Βτγαζεποίς (ο]]ερε, Οχίογά 

Βτγονῃ, 94π|ε8, Εἴα. 

Βυςκιηρῆδπι, Η!8 Οτᾶςε τὰς Μάδγαι}5 οὗ 

Βυοίηογ, ΕἸρϑι σν. Τῆς [ογὰ ΒΙΠορ οὗ Ομιςπεῖεν 

, Βυτρεί5, εν. Μτ, Ῥγεδεηάσγυ οὗ Ὠυγῆδπι 

Βυτρὰ, ΝΠ 4πὶ, Ε΄. 1. 1.. Ὁ. 

Βυτηεγ, Ὦγ. Ομδεῖες, ατεεησῖο ἢ 

Βυιες, ιρῆϊ δν. Τῆς [οτὰ Βιῆιορ οὗ Ηετείοτά 

Οδηϊεγθυσγ, Τῆς Πεδη ἀπά ΟΠαρῖογ 

Οδπιδτιάρε, Τῆς {π᾿νετῆιγ οὗ 

Οασγηρίοη, Εἰρῃς Ηοπουγαῦὶςε [ογὰ 

᾿σμηπ Ομυΐοι, Τῆς Πεᾶη ἀπὰ ΟΠδρίοσ 
Οτγδοδοσοάς, κεν. Μτ. ΟἸδγίοη Μοτγάσυηι, 

ΟΙεανοῦ, ΕἸρῃς δν. Τῆς Τογὰ Βιπορ οὗ Οβεῆετς 

(οοῖς, δν. Ὦγ, ἤδαη οὔ Κιϊξδηογα Ἐ 

Οὐγηνν4}}15, ΗΟποῦγαῦ]ς ἀπά τρις σν. ΤΊς Τοτὰ ΒΠοΡ οὗ 1λις ῇε]ὰ 

(ὐτρυ5- ΟΠ στι (ΟἸ]ερο, Οχέοτγά 

Οουγίεπαν, τιρῃς ἔσν. Τῆς [τὰ Βιῆιορ οὔ Εχεῖοτ 

Τεηη:5, ον. Ὦγ, Ῥγεπάεςπει οὔ 5.1. Ψο π᾿5 ΟΟ]]ερο, Οχίοτγά ἢ 

ὈοΪΌςη, 81: ΝΥ απ, Βατγὶ. Μ. Ρ, 

1 οϊῦςη, Ψοῦη ΕἰποΊ Πἢ, Εἰ. 

ἐ ΑΠετγίίςο ποίσπιυγ ᾿ἰ, φυογαηλ Μ|αΩπὶβοσπεῖϊα πηοσς ἅπεπι ᾿πιροίωτ 

Ὀ 



ΝΟΜΙΝΑ ΕἘΑΤΟΑΚΟΜ. 

Ἴουρ!49, ΒἸρμι Ἀδν. ΤῊΣ Τοτὰ ΒΗΒΟΡ οὗ ϑδ]μρυτν 
Ὄυρ]η, Τῆς {9ηϊνετῆτΥ οὗ 

Ὠυγῆδαι, Τῆς ΤΙ εδη δηᾶ ΟΠδρίςογ 

Ἐρεγίοῃ, εν. Μζ, Ργεδεηάδγυ οὗ ᾿υσηλ. 

ΕἸγ, Τῆς Πεδη δηά Οἰιδρίεςγ 

Ἑτοη ΟΟ]]ερς 

Ἐνεἰεῖρῃ, κεν. Ὁγ, Ρτονοῖ οὗ ΟΥἱεὶ (ο]]ερε, Οχίέογᾶ, Ῥγεθεμάατυ οὗἨ Ἐοομεῖζες 

Ἐχεῖεγ ΟΟ]]ερε, Οχέογά 

Ἐχεῖογ, ΤῊς Πλοδη δηὰ Ὁμαρῖογ 

ἘΌΪεΥ, σεν. Με, ψιςαγ οὗ ΝΝενεηῖ, ΟἸουςς ογῃιτο 

Ἐογά, εν. Ὦτ, Ῥηποῖραὶ οὐ Μαράαδϊεη Ηλι], Οχέογά, Ργοίεοσ οὗ Αὐδθιςοκ 1η τπς ΤΠηΙ γοΣΥ 

ἘοΙΒεγρΊ], εν. Ὠγ, Ῥγονοῖς οὗ Θυεεη᾽5 (ο]]ερε, Οχίοσά, Ῥγεδεπάδυ οὗ Πυσβδπὶ Ἐ 

Ἐον]εῖ, Μοῖ σεν. ΤὮε Ἰωοστά Αὐτὸ ῃ-Βιιορ οὗ Ὠυ]1η 

Ὁαθτιεῖ, εν. Ὠγ, Ἀςξέζον οὗ Ηδεϊηρίου, ΜιΙάΔαϊείεχ 

Οὐδυπιεῖ, εν. Ὠγ, νγάεη οὗ Νεν ΟοἸϊερε, Οχίοτγά, 

Οσιδοτπο, εν. Μσ, Ὑόοχῖεν ΗΔ]], Το βε]ὰ 

ΑἸαίρονν, Το Τ]ηινεγῆιγ οὗ 

ΟΙουςεῖετ, Τῆς εδη δηὰ ΟΒδρῖοσ 

Οοῆςει, ον. Ὦσγ, ᾿οπάοι 

Οουρῇ, Εϊοδαγά, Εἴα. Ἐπβεϊά 

ταν, Ζοἤη, Ε΄ᾳ. Ὁγδηῆευ, Νογι βαπιριοη γα 

Οτεοη, ον. Μγ, Βοέϊον οὗ Ἡδγάϊηρηδη, ΝΝογίοκ 

Οτεην!]]ς, ΕἸρμς Ηοποῦυγαῦ]ς Ἰογά, δεογείδγυ οὗ ϑιδῖς 

Οτῆι 5, κεν. Μτ, Ἀεέτογ οὗ 81. Μδγ Ἰε Βον;, κοηάοῃ Ἐ 

Ἡδπηπιοηά, εν. Με, Οαρτιάρε 

Ἡεαιῃςοῖς, ον. ΤἈοπιαβθ, Ἀδέϊοσ οὗ ϑίοης, ες 

Ἡδερετγάςη, Ὦγ, πάθη 

Ἡδεδετάςη, σεν. Με, Ργεδεπάδλευ οὗ Εχοῖεσ 

Ἡετείογά, Τῆς Πεδη δπὰ σπαρίεσ 

ἩιϊπομοΠς, Ετρῆῃς εν. ΤῊς Τοτὰ Βιῆιορ οὗ Ῥειεσθοσουρὴ Κ 

οατε, κεν. Ὦγ, Ῥγίῃοιραὶ οὗ ψεί5 ΟΟἸ]ερε, Οχίοσα 

Ἡοτης, εν. γ, Ομ 

ΠΠ}Δ4πὸ, εν. Ὦγ, ϑγαγάεη οὗ ΑἹ] ϑου]᾽5 ΟὉοΊ]ερε, Οχξοσά, γΊς:.ΟὨΔΏς]]οσ οὗ τὰς Ἰὐηϊγε 

εβτεγβ, κεν. Μσ, Εξ!]ον οὗ ὙιηοΒεῖογ ΟΟ]]ορς 

Ζείας (οἸϊερε, Οχίογα 

Φοβη᾽ 5, 81, (]]ερε, Οδεθγιάρε 

Κιηρ᾽5 (Ο]]ερε, Οαμδτιάρε 

Κιηρ, Εὐνατά, Εἴᾳ. Τιοπάοη 

Κίηρ, Ἀεν. Μγ, Ἀεέζοσ οἔ ϑογι θη, ϑδ]ορ 

Τληρίοη, Βεηπεῖ, Ε΄αᾳ. ᾿οπάοη 

Τ1νι, Ἀἰρῃι κεν. Τῆς 1ογὰ Βιῆιορ οἵ ΕἸρ ίη 

1 λνίοη, Ομδσ]ς8, Εἴ. ΜΜαποδεῖες 

κε, Ἀδν. Ὠγ, γαγάεη οὗ ννιποηςῖῖος (ο]]ερς Ἐ 

Ι,εεάς, ΗΙ5 σταςς τῆς ΠυκΚα οὗ 

Ιμεἰρ, εν. Με, Αἀή]εῆῖτορ 

Τογεάδγ, Φομη, Είαᾳ. Οανεγῆιϊαπῃ 

[ρογεάλυ, Ὧτ, ὙΝ υλείςοι, Οχέοσάϊησε 

δε τι 

ἈΠ 



᾿πδοῖδ, ........(».- ἬΝΩ 

ΝΟΜΙΝΑ ΒΑῦΤΟΒυῦυ Μ. 

Μαράλδιεπ ΤΟ ]]ερε, Οχίσγὰ 
ἹΜαηοβεῖεγ, (ο]]ερςο 

ΜαηΡογουρῃ, Ηἰ9 Οτάςς τπ6 ΠυκΚε οὗ 
Μαΐίμεν, εν. Μσ, ΕῈ]]ονν οἔ ΒΑ]11ο] ΟΟ]ερε, Οχίογα, Βεῶογ οΣ Κιϊνε, ϑοπιογίοι ἢ τὸ 
ἹΜεγίοῃ Οο]]ερε, Οχέογα 

ἹΜοηβοάώύο, [οτὰ 

Μοοτε, Μοῦ εν. ΤᾺς [ογὰ Ατομ-ΒΗΠΟΡ οὗ Ολητεγθυτγυ 
Μοτγρδη, κεν. Μσ, ὕδποη οὗ Ἡεχεξοσά 
Μοτγτεβ, κεν. Μι. Κοβετί, 

ΜΜογτεβ, κεν. Μσ, Βείϊτοσ οἵ Νειβεῖ-Βγουρσδίοη, [εἰςείξοσηίτο 

Νενοοπις, ΜοΙ κεν. Τῆς Ρτίπιαῖς οὔ [το]δπά 
Νεῖν (ο]]εσε, Οχίσγά 

Νοσῖι, ΗἩοπουγαθὶε δηὰ Εἰρηι εν. Τῆς [ωτὰ Βορ οἵ ΜΥιποδεῖοτν 
Νονεὶ!, κεν. τσ, ῬΏΠΟΙΡΑΙ οὗἉ ϑ8ι. Μαγυ Ηδ]}], Οχέογά 

Ορϊαπάεσ, εν. τσ, ϑϑαγάεη οὔ Νειν ΟΟ]]ερε, Οχέομ κ᾿ 
Ορ!δηάεγ, κεν. Μτσ, Εεῖϊον οὐ ὙΥΊπο ον ΟΟ]]ερε 
Οπεὶ Οο]]ερε, Οχέογά 
Ονεη, εν. Ὠγ, γοαγ οἵ Ἑάαπηοπίοη, Μιάαϊεοίοχ κ 
Οχίοσγά, Τῆς ἱπϊνετγῆϊγ οὗ 

Ῥαϊπηετ, εν. Μτ, Οαπιδτίἀρς 
Ῥατκεγ, κεν. Ὦγ, Κεέϊοσ οὗ 81. 9απηοοῖς 
Ῥατίοῃβ, Ἂν. Μγ, Εδί]ονν οὔ ΒΑ]]Π1οὶ (Ο]]εσε, Οχίοσά; Βεξοτ οὗ ΑἸ] ϑαϊητ'ς, (οἹεβείζει Ῥετου, ἈἸρι ον. Τῆς Ιοτὰ ΒΙΙΠοΡ οὗ Ὠτγοπιοζε 
Ῥπε, Ιριε Ἡοπουγαθὶς ὙΠ] ΐάτη, ΕἸτ Γοτὰ οἔ τῆς Τιοδίωγν, ΟΠ απο ον οὐ τῆς Ῥχοδεσυος Ῥογίευ5, ΕἸρμῃι εν. Τῆς [ογὰ Βιπορ οὗ Ιοπάοη 
Ῥτοτιγπιδη, Εἰρης κεν, ΤῊς Γοτὰ ΒΗΠΟΡ οὗ [᾿ποο]ῃ 
Ῥίοθγ, εν. Ὦγ, Πεδη οὐ {το ῆε!α 
Ῥγοῆει, κεν. Ὠγ, Κεῶοσ οἵ Οκδιείπεδα, ΠὨυγῆλῃι 

Θυεεπ᾿ 8 Οο]]ερε, Οχίοσγα 

Ἀοδετῖθ, εν. Ὦγ, Ρτονοῦ οὗ Εἴοη ΤΟ] Ἰερε " 
Ἐορδιπίοη, ΜοΙξ Κεν. Τῆς Ρχίτηαϊςο οὗ [τεϊδηὰ ᾿ 

ϑαϊμρυτγ, ΤῊε Πεᾶπ δηὰ ΟΠΒαρῖεγ 
ϑΑΠάγ5, ΚΙρῃς Ηοπουγαῦὶε 1 τὰ 5 
ϑαγγάιάς, εν. Μτγ, γίςαγ οὗ ΒοΙ͂Δ], ὙοΥΚΙΉ το 
ὅγΆΔΠ]νν6}}, ΕἸρις εν. ΤῊς Ιοτὰ Βπορ οὗ Οχίοσγά 
'ϑρεηςεσ, Εἰρῃς Ηοπουγαθ]ς Εατὶ, ΕἸ 1οτὰ οὗ τῆς ΔἀπΠ, ΓΑΙ Υ 
ϑυηΐοπ, κεν, τ, Κεέζογ οὔ ΕΧεοῖου (ΟΙ]ερε, Οχέοσά τ 
Θιοηβουΐς, εν, 81γ ὕλπγεθ, Βασι, ᾿ 
δίυτγρεθ, ον. Πγ, Ῥγεδεπάδγυ οὔ ΨΥ πομοῖῖεγ 
σἴυτρεθ, δον. Μτγ, ψιςαγ οὗ 8ι. Μαγγ᾽5, Ἐεδάϊηρ 
ϑυζίοη, λπ|ε5, Εἰ. 

δγάπεγ, ΒἸψης Ηοπουτάθὶε Ιιοτὰ 

ΤΑΥ]ογ, ον. Μτ, Ατγαάΐογι, (Ὁ ΠΠἶγο 
ὙΠοπιδ5, ΕἸρ ες ον. ΤΊς Ποτὰ ΒΗΠΟρΡ οἵ Βοοπεοίξον 9 
ἹΒοτηΐοη, Ηδητνυ, Ὀΐᾳ. ΟἸαρῆδιη Μ. Ρ, 
Τονπηίοη, ον. Ὀτ, Ἐςέζοσ οὔ ΜΑ]ρα5, Ὁ ἢ ἢ τε 



ΝΟΜΙΝΑ ΕΑῦΤΟΑΙΛῦ Μ. 

Ττανεὶ, Ἀεν. Μτ. Βδυρῃίοσ, ΟἹουςεδζεγαῖτε 

ΤΠηῖγ ΟΟ]]ερε, Οχέογα 

πη ΟΟἸ]ερε, Οασπιδτιάρςε 

Ππινεγῆτγ ΟΟ]]ερε, Οχέογά 

ΨΑΙΡΥ, δεν. Ὦγ, βεδάϊηρ 

Ὑνδάμαμι (ο]]ερε, Οχέογά 

"411, Πγ, ΟἸτηϊςὰ] Ῥτοίεῆον οὗ Ῥηγῆς ἴπ τὰς ΤΠηιγετῖιγ οὗ Οχίογά 

δναγγε, Αἰρμὶ εν. ΤῊς [οτὰ ΒΗΙΠοΡ οὗ Βδηρὸσ 

δναιίοη, Ετρῃῖ ον. ΤΕς 1οτὰ ΒΗΠοΡ οὗ [μΔη 48 

. Ἅνερρ, ϑδάγιυεὶ, Εἴ4. ᾿οπάοῃ 

ννεΐοη, εν. Μτ, οπάοη ᾿ 

γνεῆηνπῆετν, Τῆς Τ)εδη δπὰ ΟΠδρῖεγ ον 

γν με, εν. Ἀγ, Γαυάϊαη Ῥτγοίεῆογ οὗ Ασγδθιοῖκ ἴα τὰς Τὐπλγεσῆιν οὗ Οχίοσά, Ῥγερερ λυ οὗ ΟἹουςεῖεγ 

γνιρῃι, κεν. Μγ. Μοίςβ, γιςοαγ οὗ ὙΝ Π]είάεη, Μιάά]είεχ "ὶ 

ννΊρι, Ἀδν. Με. Οίδοσηςο, βεέϊοσ οἔ Υ ευΓΥ, ὅ81Ὸ0Ρ 

ΝΥ δεγίοσςε, νη] απ, Εἴᾳ. Μ. Ρ. 

ΨΜ15, κεν. Ὦσ, νναγάοη οὗ Ὁ Δαμδπὶ ΟΟἸ]Ϊερε, Οχίοσὰ 

Ὑνιπομβεῖτεν Ο(ο]]ερε 

Ὑνιποβοεῖεν, Τῆς Πλεδη δπὰ Ομαρίοῦ 

Ὑνιπαίοσ, Τῆς Πεδη δηὰ Ομαρῖεγ 

γνιμς, κεν. Μετ, Κεῶᾶτον οὔ Βιιρμῦνεὶ, Βεικ9 

Ὁ οοάνατά, Ἀτρῃς Ἀσςν. Τῆς Τόσα ΒΗΠοΡ οἵ ΟΙογῃς ἔ 

ἊΝ ογτοεῖϊεσ (ο]]ερε, Οχίοσα 

γνταυ, σεν. Μῦ, Ἀεδέτογ οὗ ἤλατευ, Πευ γήμῖγςε 

Ἄγῃῃε, Βεν. Ὧγ, ᾿οπάοῃ 

«:᾿ 

Υοτκε, Ηοπουγαῦ]ς απὰ ἱρὴ εν, Τὰς Ιοτὰ ΒορΡ οὗ ΕἸΥ 



Ὡς»..- - 

ΝΟΜΙΝΑ ΕΑῦΤΟΆΝΒΌΟ Μ, 

ΟΟΚῸΌΜ ΕἘΧΑΥΟΤΟΚΙΤΑΤΕ ΗΟΝΟΚΙΕΙΟΘΑ, ΕΤ ΘΌΒΘΒΙΠΙ15 ΡΕΟ ΝΙΑΆΤΙΙ5, 

ΗΠ ΟΟΙΓΑΤΙΟΝῸΜ ΒΏΌΙΤΙΟ ΡΕΟΜΟΝΕΤΟᾺΚ. 

Αδθοιῖ, Αιρῆς Ηοῃη. Ομαῦ]εβ, ϑρεᾶκεῦ οὔ τῆς Ηουΐε οὗ (ὐοπηπιοης 

Αἀάϊηρίοη, ΚἸρῆς ἤοη. Ησητγ, ΕἸΤ [οτὰ οὗ τὰς Ττεαίυγν, δηὰ Ομδηςεῖίοσ οὗ τε ἘΧοΒοη μοῦ 

Αρᾶγ, Ηἰ9 Οτᾶος Ὦτγ. Αὐοβθδορ οὐ Ὠυ ] 1 η 

Αἰηῆϊς, εν. [ογὰ ΟμΔ1|ε8, [εδη οὗ Βοοϊίηρ 

ΑΙΙ ϑου κ᾽ Οο]]ερςε, Οχίογά 

Βαροῖ, ΚἸρῃς εν. Ὦγ. ἰαῖς [οτὰ ΒΗΠΊΟΡ οὗ 81. Δίδρἢ 

Β41110]-Οο]]ερε, Οχέοτά 

Βαττιπρίοη, Ηοη. δπὰ Εἰρμὶ σεν. Ὀγ. [τὰ ΒΠΒοΡ οὗ Πυγμᾶπὶ 

Βαγγιηρίοη, κεν. Μζ. Ῥιεδεπάδλγυ οὗ θυυγῇδπὶ 

Βαιμυτ, κεν. Ὀς. Ῥγοδεπάδγυ οὔ Πυσγμᾶπὶ 

Βεγάπιοτς, εν. τ. νναγάεη οἵ ΜΜεγίοη-(ο]]ερε, Οχίογά 

Βίαυπευ, εν. Ὦγ. ἰδῖς ὕδποη οὗ Ομγηζ- ΟΒυγοῖ, δηὰ Ἐδρι5- Ργοίεῆον οὗ Ἡδξεῦρτεν 1η τὰς [Ππινεγπιν, Οχίοτά 

Βταζεπῃοίς- (οἹ]]ερς, Οχίοτά 

Βγῖοϊ, Γι τάγυ- ϑοοιεῖγ οὗ 

Βτονης, [ΔΔς Ηλνκίη8, ΕΙᾳ. Μ. Ρ. 

τον, ὅλπιε5, Ε΄α. ὅι:. ΑἸθδη 5 

Βιυιςκίηρβαπι, Εἰρὰς Ηοη. Ηϊς Οταος, Τῆς Μάγαυ!5 οὗ 

Βυςΐκηετ, Εἰρδι εν. Ὠγ. [τὰ ΒΗΠΟΡ οὗ Οδιςβεῖζες 

Βυτρείς, Κἰρμι εν. Ὦγ. [υοσὰ Βιίπορ οὗ 5:. [αν ά 8 

Βυτγηεγ, εν. Ὦγ. Οβδαγεβ, στεεηνοῃ 

Βυττουρὰ, εν. Ὠγ. ἰδῖς ἘΈ]]ονν οὐ Μαράαδ!εη- (ο]]ερε, Οχίοσά 

Βυποη, ον. Ὠτγτ. ὕδηοη οὗ Ομτ-ΟΠυτγοὴ 

Οδιυϑ᾽ ΟΟ]]ερε, Οδηϊργιάρε 

Οδιηδτιάρε, Τῆς Ὀπινεγῆγ οὗ, ΤΊιγες (οριεϑ 

Οδηΐϊεγρυγυ, κεν. Τῆς Πεδη δηὰ Ὁμαρίεγ οὗ 

Οαγονν, Βερίηα]α ΡοΪς, Είᾳ. Μ. Ρ. 

Ολγου, κεν. Με. Β. Ὁ. Ηεδά- Μαῖῆεν οὗ ΥΥ εἰϊπιιπήζεγ- ϑομοοὶ 

ΟἸστθοσς, ὅτ Πότε, ἰδτὸ Ῥγιποῖμαὶ οὐ Νενν [πη-ΗΔ]}], Οχίογα 

ΟΠ ςοιμδπι 5 Ττυΐζεος οὗ τὰς Γ[λΌταγν, ΜΜίαποπεοίϊογ, ννο (Οριο8 

ΟΠϊοπεῖοτ, κεν. Τῆς Ώξεαη απμὰ (Παρῖίεογ οὗ 

σμγ-Οἤυτοῦ, Ἀσςν. ΤῊς [εαπ δηὰ (παρῖεγ οὗ 

ΟἸἰαγροβ, δι. ΓΠοπιαϑ, Βαγοπεῖ, σῃη-(Βυτοὴ 

ΟΙατκ, 7. Ὁ. Εἴα. 8ι. Ψομη 5 (]]ερε, Οχίογα 

ΟἸεανοῦ, Ειρῃς ον. Ὁγ. ὟΝ ἡ λπὶ, [οτὰ ΒθΠοΡ οὗ Βαηροι 

ΟἸεανεγ, Εἰρμῖ ον. Ὠτγ. Επίςγν, νοτὰ ΒΗΠορΡ οὗ Γορἤϊη δη ΕδΓη: 

ΟἸυϊζοη, κεν. Μτ. Ῥγοδοπάαγγυ οὗ Ποτοίοτα 

Ἃ Ὁ 

ξῚ 



ΓΟ] ιηίοη, εν. Ὦτ. Ῥγονοῖ οὐ Θιιεεη᾽ 5 (]], δηὰ Τὰν Μαγράαγει᾽ 8 Ργοῦ, οὗ Δινιην τη τὰς Ὁμινεγῆιγ, Οχίοσά 

Οοηγθεδζε, εν. Ὀσ. Ἀδέϊζοσ οὗ 51. Βοίοὶρῃ 8, Βιπιορίραϊε-ϑίτεςϊ, ᾿οηάοη 

Οοτρυ5- Ομ] -(ο]]ερε, Οχίοσγά 

Ἀλδιαριογ, Εἰσὶ Ἀδν. Ὁγ. Τοτὰ Βηορ οὗ Βοςοβεῖες.. 

Ὠλάτγηϊεν, Ἀιριι Ηοη. Τῆς Εδτηὶ] οὗ 

Τ)ε]δέος, Κδν. Μτσ. ΕἸΟΙΒπιοηά, ΘΌΓΓΥ 

Π)ιίπεγ, εν. Ὠζγ. δ᾽οαηε- ϑίγεες, ΟΠ ο] δα 

Ποιιρ]45, Ἀιρμς δν. τ. [μοσγὰ Βιπορ οὗ βα μθυτΥ 

Ὀυδίιη, Τῆς 1]ηϊνεγῆτυ οὗ, Το ΟΟριε5 

Ὠυτγῆδι, εν, ΤῊς Πέδη δηά Οδδρῖεγ οὗ 

ΕἸγ, εν. Τδε ᾿δεδη δηά Ομαριέν οὔ 

Ἐκοη-Ο]]εσε ; 

Ἐνεϊειρῃ, κεν. Ὧγ. Ῥτγονοῖϊ οὗ Οτιεῖ- ο]]ερε, Οχέοτά, διά Ῥιεθοηάαγυν οὗ Ἀοοβεῖες 

Ενείγη, 81. αεοτρε ϑιιυοΚΡυτγρῇ, Βάγοπει, Μ. Ρ. 

Εἰχεῖεσ, αν. Τῆς Πεδη δπὰ Ομδρίεγ οὗ 

Ἐχεῖε- Ο]]ερε, Οχέογα 

Βοτῆετγ, Βτεάεσιςκ, Εἴ4. (σεπι]ετηδη- ογησαοποῦ οὗ ΓΙ σζ.ΟΠΌΓΟΝ 

Οδυπίεῖ, ον. Ὠτγ. ναγάεη οὗ ΝΝενν Ο]]ερο, Οχέογά 

Οσπδοτπε, κεν. Μτ. Ὑόχ]ου-Ηδ]1, Γὐτοῆεϊά 

ΟἸαίρον, Τῆς πινεγῆτν οὗ 

ΟἸουςεῖετ, εν. Τῆς εΔη δηά ΟΒαρίοσ οὗ 

Οοοάεπουρ!, εν. Ὦγ. ἤδη οὗ Ἐοοϊιεῖζεσ 

Οουρῃ, ΕΑΙοΒαγά, ΕΠ4. Ἐ᾿. Α. 5. Εμπῆεια 

Οταίοη, Εἰρῃς ἤοη. Ηϊ5 στάςε, Τῆς Ῥυζςο οὗ 

σταᾶγ, εν. Ὦγ. Ῥγεδεηάδγυ οὗ ᾿υγῆδηι 

Ἦχγυ, εν. Ὦγ. σάποη οὗ Ομγηξ- ΟΒυτοἢ 

Ἡδκδῖι, ον. Ὦγ. αεοῦρε, ὕάποη οὗ ΝΥ πάζοῦ 

Ἡδδεοτγάεη, Ὠγ. τὰς Ιαῖς, Τοημάοῃ 

Ηξεδεγάεη, κεν. Μτ. (δηοη- Βεπάεπιίαγυ οὗ Εἰχεῖεγ 

Ἡετείογά, ον. Τε Πεδη απὰ Ομδρίεσ οὗ 

Ηοἱϊὶε, κεν. Μυ. γίοαγ οὗ ΟΚεβαιρίοη, ᾿ὨενοηὮϊγε 

της, ον. Ὦγ. Ὁ νιοκ 

ΠΙοτῆεγ, Αἰρῃι εν. Ὦγ. Τοτγὰ Βιηορ οὗ 8ι:. Αἴδρᾷ 

Ἡον]εν, κεν. Μζ. ὕδποη οὗ Ομγῖ-(μυτοὶ 

Ηυρῆε5, κεν. Ὦγ. Ῥυποῖραὶ οὐ 96.3᾽ (Ο]]ερε, Οχέοσά 

Ἡυπιηρέοτά, Ἀιρδς Ἀδν. Ὧτ, ᾿ογτὰ ΒΗορ οὗ ΟἸουςεῖετ 

ΤαςΚίοη, εν. τ. Ογηὶ], εδη οὗ Ομ -ΟΒΌ γος 

ψαςκίοη, εν. τ, ΜΉ] αι, ὕάποη οὗ Ομγ-ΟΒυτοΒ, δὰ Ἐερίυ3- Ῥγοίς οσ οὗ Οτςεεκ τη τὰς ηϊνεγῆιν, Οχίοσά 

7εβτεγο, εν. Μτ. Μ. Α. Ἰαῖε δῖον, οὐ ΨΥ Ἰηςμεει- ΟΟ]]ερς 

ψε[ι5᾽ (οἸ]ϊερε, Οχίοτγα 

)ο μη’ 5 ὅϑῖ. (οΙ]ερε, Οχέογα 

ψομη᾽ 5 ὅι. (οίϊερε, σαπηρτιάραε 

[0Π4η}, κεν. Ὦτ. δή γάε οἔ Α1]1 ϑου]θ᾽ Οο]]ερε, Οχέοσά 

“--.-.-.  -.... ........ ---- 



Κιηρ, Εάνατά, Εἴᾳ. ΜΜαης8ε}ά-ϑιίγεεῖ, ᾿οπάοα 

ΚΊηρ᾽ 5 ΟΟ]]ερε, (λπιδτιαρε 

Ιντεηςς, Ὠγ. Ετεηςἢ, Ἀεριυ5- Ργοίε ΠΥ οἔ ΟἸν}] [40 ἴῃ {ἰ|ἰῈ Τὐπινεγῆτυ οὗ Οχίογά 

ΙΔνίοη, Με. ΟΠ ασγὶςο8, Μαποδεῖζον 

[κ.-Μείυτιεγ, κεν. Μευ. Μ. Α. Ἀεᾶογ οἔ Νενίοη [οηρν!]ς, ΒυςκΚιηρ Δα Ὦιτε 

Γειρῃ, εν. Με. Ἀςεέζογ οἔ Βιοδάνε)], Αἀάϊεῖτορ 

εν 15, Μαίεν, Εἴᾳ. ᾿Ὠενοηίδιγε- ΡΙαςε, ᾿οηάοη 

Γληςοΐη, δεν. ΤΊις δδη δπὰ Ομαρῖογ οὗ 

[Διο ῆε]ά, εν. ΤΊιε Πεδη ἀπά ΟΠαρῖίεν οὗ 

[νεάλγ, τ. ὙΝ "Πα πιίςοι 

Γακιη, ον. τ. Πδδη οὗ ὟΝ εὶ}}9 

Μαράλϊεη- Ο]]ερε, Οχέοτγα 

Μδαρεε, εν. Ὦγ. Εε] ον οὐ Ττπγ-ο]]ερε, Ὠυδ] πη 

ἹΜΜαϊπθυτγν, Ειρδι ἤοη. Τῆς δι] οὗ 

Μαγθοτουρῃ, ΕἸρηι Ηοη. ΗἹ9 Οταςς, Τῆς Ὠυκς οὗ 

Ματῆι, ον. Μι. Μ. Α. ϑιυάοηι οὗ Ομγῖ-Ουγοὶ 

Ματγίγη, τ. Ργοξεοσ οἔ Βοίδηγυ ἴῃ τῆς ἴΠπινεγῇτ οὐ (απιρτιάρε 

Μελτγεβ, κεν. Μι. Μ. Α. ψιίοαγ οἵ 81. ΜΊολμδς}᾽85, ϑουϊῃαπιρίοη 

Μετεῖεσ, Μγ. Ειεδβαγὰ Εαναγά, Ὠυδ]η 

Μεγίοη-(οἱϊερε, Οχέογα 

Μοοτε, Τῆς Μοῖ Κεν. Ηἰ58 Οταος Ὦγ. Ατομριῆπορ οὗ Οαπίεγθυτγγ 

Μοτγρδη, κεν. Ὦγ. σδηοη οὗ Ηετζείογά, Το Οορὶς8 

ΜΜογγΐίοῃ, εν. Μζυ. Νεν Οο]ερε, Οχέοτα 

Μυτταγ, οη. ἀδπὰ ΕἸρᾷι Ἀσςν. Ὦγ. ἰαϊς [ογτὰ Βιῆιορ οὗ 8ι. Πὰν! 8 

Νίαγος, ον. Μσγ. Βηῆι Μυΐευπὶ 

Νενν ΟΟἸ]]ερε, Οχίογά, Τννο Οοριεβ 

Νοπῖ, Ηοῃ. 1πὰ ΑἸρὶς κεν. Ὠγ. Ἰογὰ Βιῆιορ οὗ πο οῖζεῦ 

ΟἾΒυγηε, ΑἸρῃς δεν. Ὦγ. [ογὰ Βιῆιορ οὗ Με 

Ορϊδπάεγ, κεν. Μζ. Μ. Δ. Ἐεϊον οὗ Υ πο Βοεσ- (Ο]]ερςε 

Οες!-ΟΟ]]ερε, Οχίογά 

Οχίοτγά, Τῆς {{ηἸνογῆτγ οὗ, Τννεῖνε (οριες 

Ῥετοεναὶ, Εἰρδς οη. ϑρεηςογ, Αἰόογηον σεποτσαὶ οὗ Οτεδαὶ Βειαίη, Μ. Ρ. 

Ρεῖετ- ουΐςε, (διηδτιάρε 

Ροϊς, 8ι:. Ν Ί]Απι, Βαγοποῖ, Ομ ἢ -ΟΒυτοῇ 

Ῥοτίει5, ΑἸρῆς δεν. Ὦσγ. Ἰωσὰ Βιῆπορ οὗ Ἰωοπάοῃ 

Ροτι]δηὰ, Κἰρῃς Ηοη. Ηἰς9 ατάςε, Τῆς Ὠυᾷκςε οὗ, Το Οορίεϑ 

Ῥγείγμδη, ἈἸρμῖ εν. Ὦγ. Τωοσὰ Βιῆιορ οὗ Πηςοΐη 

Ῥγείγιδη, ςν. Ὦτγ. ΒἊπαοπλγγυ οὗ Γ[ηςο]η 

Ῥῃςς, δεν. Ὦγ. Ῥγεδεηάδγυ οἵ Ὠυτγηδηι 

Ῥγιςε, νΊ]4πι, Ε΄4. Γοπάοη 

ΡῬτοῖεσγ, σεν. Ὦγ. Ἐςέϊζοσ οὗ Οδιεῆιεδά, σουηῖν οὗ Γλυγμαπὶ 

Ῥγπηι, εν. Μζ. Ἀδάνε).- ουΐε, Ηετιογά τς 

Ουςεη᾿ 8 (Ο]]ερε, Οχίοτα 

----ὰπ πσπν...«.Ἅ.κασ“΄«ἀππ'’οὌοΘἘ  . ......--τ στὰ ΠΠΠῸΠὋ’΄’!ὦ .“ὦὁ . 
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Ἀληάο]ρι, ΑἸρῃι Ἀεν. Ὁγ. Τογὰ Βηορ οἵ Οχέοτά, απὰ Κδριυ3- ῬΡγοξοῖοσ οὐ Τλνῖη!ν ἴῃ τῆς Ὁπϊνοτῆιν οὗ Οχέογαὰ 

ἘἈλιο δε, κεν. Ὁγ. Ῥγεδεηάδγυ οὐ (δητεγθυΓΥ 

Ἀοοβεῖεγ, εν. ΤῊς Πεδη δπα (Βδρίεσ οὗ 

Ἀουτι, εν. τ. Ργεπάεης οὗ Μαράδ]εη- (Ο]]ερε, Οχέοτὰ 

Ἀυηεὶ, 81. εοτῖρε, Βαγοηεῖ, Ομγ-ΟΒυτο ἢ ἑ ᾿ 

ΘΑ ΠΌυγΥ, εν. Τῆς Πδδη ἀπὰ ὉΒαρίεσ οὗ 

ΘΠ ΙρΙεγ, κεν. Ὁγ. Πκδη οὔ ϑι. Αρῃ 

διοη-(Ο]]ερὲ 

ϑπηοσγε, εν. Με. Β. Ὁ. 1,. ΕΈΠονν οὗ Ὑ͵ιπομβείξετ- (Ο]]ερς 

ϑρθηςεγ, ΕἸρῃς Ἠοηῃ. Ελτ], Το (ορὶςο8 

ϑίοοκ, ΕἸρμὲ εν. Ὦγ. [σὰ Βιῆιορ οὗ ΚΙ]ΠαἰΑ 

Ταγΐογ, κεν. Μτγ. Ἀσξέϊοσγ οὗ Θρι ἀ!ϊπρίοη, ᾿ ΤΊ. 9) 2} .1:- 

Τηπηῖγ-ΟΟ]]ερε, σδθ πάρε 

Τνῖρρο, εν. Μγ. Πεσου 

πινεγἤι -ΟΟ]]ερε, Οχέογά 

ψδηπηείασι, Ἀιρῃς Ηοη. ΝΟ Ποΐας, Μ. Ρ. Το (ορὶες 

ψετγηοη, Ηοη. δηὰ Εἰρμ εν. τ. [ογὰ Βιπορ οὗ Οδ]ῆἔε 

Ἂν δάμδι.- ο]]ερε, Οχίοσγά 

411, τ. Μαγίη, ΟἸτηῖςδὶ Ῥγοξεῖον οἔ Μεάϊοϊης τη {πε Τηἰνεγ ΠΥ οὗ Οχίογδ 

Νναιίοη, Ειρμὶ δεν. Ὦγ. Γογτὰ ΒΙΠορ οὗ Τπαδῆ 

Υνεδῦ, Ὁ. ͵. Εἴ4ᾳ. Μ. Α. Οογρυ95- ΟΠ γηῖι- (Ο]Π]ερε, Οχέογα 

νεῦθεσ, εν. Μσ. Μ. Α. δϑιυάδης οὗ Ομ γῇ. Βυγο 

Ὗνερρ, ϑαγυεὶ, Εΐᾳ. Αέζοη 

Ὑγε115, κεν. ΤᾺς ΤῬεαῃ ἀπά Ομαρίος οὗὐ᾽ 
ὑνεπηπῆετν, εν. Τῆε Πεδη δπὰ σβδρίεσ οὗ 

ψνεῆοη, ον. Μτ. Β. Ὁ. ΤΙ οπάοῃ 

Ὑνμῖῖε, εν. Ὦγ. ὕάποη οἵ Ὁμγῖ- (ἤτοι, ἀπά Βεριυ5- Ργοίεῆον οἔὗ Ἠεῦτεν, δπὰ [δυάϊδη Ῥτοΐεῖου οὗ Αταῦὶς.. 

ἴη τῆς Τὐηϊνεγῆῖγν οὗ Οχίοτγα 

ὙγιοΚΗαπι, Εἰραι Ηοπ. ὙΝΠΠ4πι, Μ. Ρ. 

ΝΠ θογίοσος, Ὑν Ί1114π|, Εἴ4ᾳ. Μ, Ρ, 

Ψ)11ς, εν. τσ. δναγζάεη οὐ Ὑ δάμδη- ο]]ερε, Οχέοσά 

Ὑνιηοπεῖετν, εν. Τῆς Πεδῃ δπὰ (μαρίεγ οὗ 

νι ΟΠ εῆετ- ΟΟ]]ερε | 

ιμάίοσ, κεν. με εδη δηὰ ΟΒδρίεγ οἵ 

Μνοοά, δεν. Μίγ. Μ. Α. διυάεης οὗ Ομ -ΟΒυτο ἢ 

Ννοτοεῆει-Ή]]ερε, Οχίογα 

γηπε, κεν. Ὦγ. Θυεεη Αππε-ϑίγεεῖ, μοπάοη 

Υοικε, οη. ἀπά Εἰρμς σδν. Ὦτσ. Γογὰ Βιῆιορ οὗ ΕἸΥ 

Π εγροὸ ἤπεγυηὶ ΕΑ ΤΟΚΕβ, αυογὰπι Δ Ὁ Αυΐδογιαῖε ἐδέζυπ εἰξ, υἱ ροϊπογιηλ ἢὰς υἵχαςα γέπὶ ἱπί τα τ τὴ 

αἤεχυὶϊ ; εἴ φυογαπλ ἐσ ϑΌθΠ4115 Ῥεσαηίάγι!8, ᾿ῃ μος ΟΡ ἄἀδθ Δῆηο 1ἴῇ Δηπυπ) τυ: οδηΠητς ςΟ]]41]ς, 16 

1 (ἀρρεΐεθαῖ, απάς 1Δπλ να] Πετῖπλ δὰ πᾶπς (Ο]]δίοπεπὶ εἰ ΕΔ οπεπὶ Ἰπηρεηάεγε ᾿]ῖγα ΘΕΡΤΕΜ ΜΙ1- 

1 [ΒΡ ΑΜ ΘΤΕΑΓΙΝΟΟΚῦΜ. 
͵ 



7ᾺΜ νεζγο, ροίξ ἀεδίίαηι μβαης ΕΑυΤΟΑῦΜ Οομηπλθογβιϊοβεηὶ, ΠΕ π60 ποῃ εἴ 4114π| αυοαας ἱπΏπ|- 
ἴμετε ἀς ΑΡ]υτοξιβῦβ, 4ὰοβ Βάρυΐ ἴὰ ΕΧαοΙλρ]αγίδυιβ οσληὶ 46 ρεπεγε οοηξεγεπάϊς. Ηδυά επίηι, υἱ 
εαυϊάεπιλ αγδέΐγοσγ, [15, 6 ἀοέξιΠΠτ18 σεσίθ (Ὁ πος ᾿ρίογυπι δνο, πεάμηι εἴδη παῖς Ἰρῇ ὀρετὶ, (4115 ἑοϊδηη, 
ἰῇ εογυσα ΠΟΠΊΠηΔ ἰῃ ΟΟρΠΕΙοηΘ ΡΌ]οΔπι Ργοξεγδιη. 

Ισίξυτ, ἐχογάϊο ἔλέϊο ἃ σὐεγπγδηϊᾶ "ἴα, ἐγυἀϊτογαγα Ποπληππὶ 1η 11τεγι5 οσληῖθα5 Ἰληχάυδυγη ξεγαοῖ- 
ἤγηλ, ποιῃϊηδηαι ἐγαηϊ ἰγιυσην., 4005 ἐρῸ 4υ] 46 πὶ {δπρεγ, υ{1 ρᾶγ εξ, εἰ Βαρϊ εἰ πάρέῦρο ἰοηρε 

ςο]ο παι Ππιπ)οϑ ; 

δοΗΝ υΚΚΕΈΚῦΚ, ἢ Αοδάδημα ΤΟΡΙΠρεηῖ Ργοίεῆοσ ( ο]Ἰε γα πηγυβ, εἴ 74Πὶ ο]1τὶ γεηυηόιδίας ᾿ἱτετάγαμι 
ΗἩεδθγαισάγιλ, ϑυγιδοάγμηγ, εἴ Αγαδισάγιην ϑίδίογ : 

ΟΗΒιδτιανΝ 9 ἘΒΙΡΕΒΙΟῦΒ ΜΑΥΤΗΞΙῚ, Δολάοπια Υὶ πειαδεγρεπῆβ Ργοίεῆοσ ΟἸαγι ἥϊπυς ; 4.1 Ὡ9Π 
πιοάο ϑογιρία Οτδοοόγαην σΟΙΊΡ] Γι πὶ ἱπεά ἃ τη ἰυςεπὶ εἰηϊῆϊ, (εἀ εἰ Ἰάτὰ δάογπανις ε (οάῃοϊδιυς 
Μοίουεπῆρις Εαιτιοπεῖλ ΝοΥ! Τείλιηθηΐ! ὑπᾶπι, αἰιάτηαιις ᾿π΄ΌρΡΕγ, εααμθ Πα λετῖ5 {15 Οη1- 
ηἰδυβ ΔΡΙΟΪ] ΕΠ Ίπγαι, πιο ἴατ ; χυὶ εὔδῦχ ἢ γὶ5 Ἀππογαηι Παυά 14 ργιάεπι Μοίοσυς ργροῆταβ ἔα, 
δἴσυδ, υΣ ἢ5 ᾿ογὰπὶ ργροπογείασγ, αῦ ΑἸοχαηάγο [πηρεγαΐοσγε Μαρπδηΐμηο εἰ Ῥαΐίγιας ἔς Αιμδη- 
αΠτηλο 141: γενοολίῃγ ; 

Ἐκανοιβοῦβ Οακοιυῦβ ΑΣ ΤΕΒ, ΡὨΠ]οίορ τ εἴ Πἰπρυς Οαγώοα Ργοίεῆοσγ ν:παοδοπεηῇς, Νονὶ Τοῖς- 
τγλθηῖ!, εἰ Ηογπλεσὶ ἱπίυρεγ, ε (Οοάϊοῖθυθ (πίαγεις Ἑάμογ, Γϊηρυάγιμηαας ϑ]ανοηϊςο, ΘΟ εογρίδης, 

Ατγηλθηϊδοξε, [οΙ ΠΟ ΠΠΠγὺ8 ; ΥΓ (Δη6, ἢ οπληϊα ἰπ ἰἶἰο Γρεέξζεπῖυγ, συπγχυϊαῖα αἴχας ἘΣ ΠΠπΙοΙΣ 
ΘΓ ΙΟΏΙ5 ; 

Ηοϑ5 νεγὸ γιυανιγορ παδὰϊ αυϊάεπι ΟΠΊΠῚ», ΠΟῚ ἀϊσαπὶ Πυπηδηϊδῖα τηθάο, (εξ εἴᾶπὶ Αγ] ΟἹ 180, 

οἵϊῆς!ο τη πλς 1ἸΠη0] ΠπδτΠΠΠπγρλοβ, εἴ {{{|ι8 ΟρΡογὶ5, 4φυοα πιονερδπ), δπλο] αππεηΐο {ππητῆορογε σοηίιϊεηζεϑ. 
ΝΝοηλιηδπάιϊ Πιηΐ αυοαις 411: 6 Οὐδγπηδηιϊ8, δά, ἴῃ [τ Γ15 ΠΟΓ ΠῚ ΠΟΠΔΙΠ15 τχᾶρορεγε οεἶε- 

Ὀγαῖι ; 

(]. Βκυνϑβιῦβ, Ρτγοίξεῆον ΑςἼδάεγηϊα Βγυηίνιςεηῇδ, ἴη (οάϊοιδυς ΒΙδ]1οῖς άπ Οἷπὶ ἐἘ] εἰῖεσ νεγίατυς, εἴ 

Ῥγαίεγιίηι Ἰηἴοσ νίγος δά Οτιεηῖαὶεβ ᾿|τ6γὰ8 Ἔγυ 1 ΠΠ|ῆλοῸ5 1γε γεροηθηάυβ ; 

(]. ΒΕΑΕΡΕΝΟΑΜΡ, Αοδάςηχιας Βτγεγηθηῇϑβ δ00- Ἀεέϊζογ ; ὰϊ φυϊάςδηγ, υἱ ἃ δογιρί15 ε]5 ἀ6 ΒΙ1δ]115 Αγηγθηι- 
αςῖ5, Ἀερεγίογιο (ΟἹ. ΕἸΙΘΜΉΟΆΝΙΙ πγᾶπάβί, [4016 Πᾳαεῖ, τη 1ἴ6Γ15 115 ἤθη πιοάο Πδδιϊαῖ, (εἀ γερηδῖ; 

ΠΟΙ]. ἤεκτζοο, Ργοξεῆογ Αςδάεηνας, εἰ Ρυβέβέζυβ Βιθοῖῃες, ΒαΠ]εθηῆϑ ; οἱ (]. Βο:,1,Α, ὁ μακαρίτης, 

ς ϑεγιρίογιρυς ΒιΙδΙιοιμεος νιπἀοδοπεηῇς ; υἱεγαθς, νἱγ ογηδιπηλιδ, οἵ τη (οάϊοιθυ5 σοηξογθηάὶς 

ρΡεγτια δίαας ἀμισοηπῶα ἰδλυάς {πληλα πλογιῖο ςοποηείαηάι. 

ΓΙ]. ΜΟΙ ΡΕΝΗΑΨΈΕΚ ποιηϊηδηάυς εἰς εχ 4114 γερίοης, Ῥγοίεογ (εἸεργαιϊγαυς Ηδέηϊςηῆθ, εἰ ΒΙΒΙ1ο- 

ἴπες2 Ἀερία Ῥταίεδιιδ, νἱγ [ασι οἱση τῷ (οαϊοιθυ3 ΒΙΡΙιεῖς Ῥαγιπεηῆρυβ, ΕἰουτιαἸεπῆρυς, Οχοηΐ- 
ορῆθας, εἰ αἰδλο 4101, δοευγαι πιο νογίδτιϑ ; 

ΨΊΝΟΕΝΤΙῦβ ΕΕΚΚΙΕΚΑ οἷἕ εὔλχῃ πογαϊπαπάυβ, ς Ετγδίγιθυ8 (δγιβυῆαηϊς, Ενογα ἰπ 1 υὔϊληϊα, εἰ ΒΙΡ- 

Ἰιοῖπεςς Οαοηοδιὶ {εἱ ἰδιάοπι Ργαίεᾶαβ, νῖς Οτροδγιπι 1,1τεγάγυσγα δάσηοάυπιλ οἕ διηδῃ8 εἴ (ςἰςΠ5. 

Αἀ [τα] ϊαῃῃ Ρτοργοῆως νιάδο τῆι ἐχίσγρεγε ταῦ ]οβ, απος ποπιλίπετη, 10 ]ἴεσὶς ἀἰνεγῇβ Ῥγίμοῖρεβ; 

ΑΝΘΕΙΌΜ ΜΑΒΙΑΜ ΒΑΝΡΙΝΙ, (δηοπίουμι, ΒΙΡ]οιεςς Μεάιοςο- δυγοηϊζίδης Ργαίεέζαγ, νιγιηλ 

ἀοδιτῖπα ργαοΐαγα, ἂς τη (οάϊοιθυ5 σοηξεγεηα!15 ρογ Ἰοηρᾶπι νἱΐδπὶ οὐπὶ ἰαάδ {ὰγτηγηα νεγίδταυμ,, εἴ, 
, Ωμοα ρεγεραῖηὶ εχ ομληλ ραῖγί ΕἸογθητ15 ςογασηογδηῖεβ ργαάϊοαγε (οϊεηΐ, ἰοῆσε ΒυτηδηΣπηιπλυπη ; 

ουἱϊ χυδληΐμπλ ἀεδεαῖ Ὦος Ὁρυβ, ΥἹΧ ἀἰςοὶ ροϊείξ; 
(]. Βκανοα; ς Βοδογίδυ ἰἰς ἃ τῆς {ξιρεσ οο]οηκ Π]πνῖ5 (Ο]1ερ! Απιδεοήδηι, Μεαίο]αηῖ; αυὶ δὰ Οτὶ- 

ὥκφη ΒΙΡ] πὶ (ς ἐε]Ἰοϊἤϊηχε Ἐχογουῖ, εἰ 24 Οτσαα Αποαυϊαίεβ 1 1τογάγιβ πιὰ] ἀρταχις ἔεοϊῖ, αὔτ 

4υ6 ἰδ ᾿,5. 1πμτᾶπὶ [υα]οιλ ἰδυάειι γτερογίανι ; 
ΒΑΡΊΤΊΒΤΑΙΜ Ρπ ΡΕΚΕΟΟ, ε ϑοηρίογιδυ9 ΒΙΒ]οίμεςς Ατηδιοῆδηξ ; σὰ αἰ πεῆι ἰλυάεηι ἀοέϊγιηδ ἅς 

ρΡεγικία; ἰὴ Οοαϊοϊθυς Οτάροῖς σοηξεγεη 415, πλυ]ῖο Ἰάπὶ απ σοηπβγγηδῖεε, ΒΆΑΝΟΑ εἴ ΒΟΟΘΑΤΙ, αἵοτΓ- 

ις ΟοἸἰϊερ ϑοᾶον, (Ἰασγιηῆιμιι γεὶ ἀρεηάδ [υά]ςς5, τρεγο ἀεου]ογοηῖ ; 

ἸολσηιῖμῦυμΡια, εχ Δοδάεηχια Εδγγαγιθηίι, εἰ ΒΙΒ]οἴμεοα (ὐδγηλο γα ηχ (ὐα]σδαίογαπι ϑαπέϊξι ῬδᾺ]} 
Εεγγαγιαηῆς ϑ00- Ῥγαίοξζυηι, ἐὰ ποο ὑπαυλτ μοΐυδ γοπὶ οΟ]]τοη5 ἀρ θη 8 ἀξ ΔΟσΌΓΔΙΙΙ5 

ος Ἄρτα. 

.}9. Εγιαμ ΒΑΓΡῚ βάῦδεο ῃομηϊηδηάυτῃ δά ἘἈοηιδηι δοοεάςηβ, ηδῖι Οτγϑουη), 6 ϑογιρίοσιθυβ ΒΙΌ]10-- 

τῆσθου Ναιοαη, νπιηὶ εχ τὰ τ8 ᾿ηα1ο115 ἔλπὶ δὰ ρεγιδπι αποδα (οάϊςες Ογθροβ, ἀπ] ρεπιατησος 
ἴῃ ςοἸ]ατοηιθὺ8 εοσγιχὶ οθευηά)ς, αυᾶτὰ δά βάςηι εἰ πυγηδηιδίθηι, πλογιῖο ρχο δ  Πηγαυτα ; 

Ὠομινιοῦυμ ΟΑΓΑΒΒΕΒΙ, Επληθηςπηιχο (ὐαγάϊηδὶι ΕΒΑΝΟΙΒΟΟ ΧΑΝΙΕΞ ΡῈ ΖΕΙΑΡΑ, Ῥοπεϊβοῖς 

Μαχιραὶ ἱὼ Ναιςαπα ΒιΡ)]οΙ Πεςαγίο, ἃ ϑεοσζεῖις, εἴ α βοειρίοσριυβ ἰπ ΒΙΒ]οίἤεοα; ἃς [ο. ΘΡΑΙΙΕΤ- 
τι, ε ϑογιρίογιδυβ ο᾽υίάεπι ΒΙΒ]οἴῃεσξ ; υἱγαγηαας ἴαπι [ἰτογάσιπι (ὐγβολγαγα ἰητ6]}1 5 πτια, αμιᾶμλ 

ἀΠέρεητία 1 Οοάϊοιϊδας σοηξεγθηα!5, ἐρεξιδ! Ππγυτ ; 
ἃς 



ΤοβΕΡῊυΜμ ΒΑ ΡῚ ἀυοααε, ε ϑοτρίογιδας Ν δἰσαηῖβ; 4υὶ [0. ἘΠ121 ΒΑΤΌΙ, 4ιοπὶ ραΐγετι μαδυϊί, ᾿Δπὰ 
ἀεπιογίαϊ νίσαβ ἴῃ γοίιαο σο] Διο 15 Ν᾽ δίισαπε σοη βσ!επάο οὐπὰ (δἀυἰπτατε εἰ ἄς ραΐοτηα ἐχρ]ενιῖ; 

ΒΕΚΝΑΚΌΜ ΘΤΕΡΗΑΝΟΡΟΙΙ, Αδβαΐεπι, φυοαά (Οοὐϊςα8 ἴῃ ΒΙδΙΠοςἤ δος Οδιριάηᾶ δίσας Βαγθεγίηδ. 

Νοιυμλιηδηά! πππὶ χυόαας, εἴ σὰπὶ ογηηὶ Ποηογὶβ βλέπ Πρηϊβοδίίοης ἀβα 1 ΠΠπη6 ἃ τὴς ρεγίοϊνθηάδ, 
Νιόοιαῦβ Θ0Ηο, εἰ Οσεοκοιῦβ ΖΟΕΟΘΑ; υὑϊεγαὰθθ 6Χ νΙΓΙ5 115. γ ἀ ΠΠΠΠ}15, 41 δά (οάϊος5, εἴ 

ΝΟ πος, εἰ Μοηυπγεηῖα ἴῃ Μαΐδο 110 Ὑεϊζογπο Επλποη τ. (Αγάϊη4}1}5 ΘΥΕΡΗΑΝΙ ΒΟΒΟῚΙΖῈ 

(εἴς εἐχεγοεηῖ, ἀἴαῃε ἐχ 60 σα υ]ῖὰ ἴῃ [τεγὶς Οσῶςιδ, Οορίιοις, (αῆς!15, ΖΕ ΠΙορΙςΙ5, ἴῃ ρυδ] στὰ εἀπηῖ: 
ἀξ νεῦο Ὦϊ ἀυυγανιγι ἰοησε ἀοξειπν, Ν᾽ εηοτ115, Εογγαγο, Βοποηϊα, (οάϊοαβ δά ἢος ορὰβ σοπξεγγεηζ, 
νεηΔ ἃ (λγάϊηδίθ, τοδὶ αυϊάσηχ ἴῃ οπχηϊδυβ ἀνεηΠηηλο, σοποεῆς 1 Πυμηαηιιτης γορδίιι πε. 

(Ι. σαβακυῦβ, ΑΡθάᾶ5, δοσβάϊτ συοαις δά μος ἴῃ [τἀ]1; 15 εηἰπὶ ἃ ΗἨΙΈΚΟΝΥΜΟ ΤΊΚΑΒΟΒΟῚ, 
ϑογιρίογε Ηππογιϑ 1 1τογάγιὰ [14]15 (ΕἸ  γαιππλο, ΒΙδ]οίηοοα ΕΠΙεηῆς Ῥγαίβέϊζο, γαπὶ Το] ]Ατῖο- 

15 δὰ πλπὶ ΒΙΒ]οΙΠοοδπὶ ργοσυγαηῖα ἃς ἰηἰριοιεηῖς, (οάϊςες ΕἸΠΕ η.65 ἀΠ]ΠΠροηΐογ σοπίι], 

ΟΙ. Οσσκάυυμ δά Ραγίῆος ργορτγεῖϊυβ πομιϊηδηάαπι μαδεο, παῖ Οτδουη, οἱἰπὶ ἐσ Ασδάσεπια Μοηῖρεϊ- 
᾿Πεπῇ, ἀεϊηάς νεσοὸ Μεάϊσυτα Ῥαγιπεηίεμι ; νἱγαηλ, ᾿πΠ 00 {ὰηἴ ἰἴοτα ἜΧαυῆϊῶ, οἵ Δου ας δα Οτὶ- 

τος Ογαοδηλ Ἔρταρια, αυᾶγη ᾿ῃ Τ ΠΕορ γαῖ εἰ ΗΙρροογαίβ ἔς ππλθ σοηργοΡαν!ῖ. 

Νοπιϊπαηάσηι συοάιθ ΠᾶΡεο, 6 πογδρυ8 ἴῃ ΑΠρ]184, ουπὶ ἀρραᾶγαῖιι {πο ἀοέϊγιηδ5 γάγιᾶ 1η-- 
Πευέζυμ, 

ἩΗενβιοῦυμ Ονεν, Μ. Ὁ. Κενεγεπάστῃ Νίγυη, Ραγωςῖς ἄς Ἐάπηοηΐοη ΥΙσαγίυμη, εἴ Ρᾶτοςοῖδ ϑαηΐζι 

Οἷαι Ἀεέϊζογεπι; 41 ργωίθγειῃ ἀ6 1 1ἴαγις ΒΙΒ]1615 ργαοο Αγ ΠΊγη6 πχθγα, ργθοῖρας νογοὸ ἀς 115 αυῶ ἴρες- 
τηῖ δὰ εγίοηεσι ἤδης ϑερίυδριητανίγα επ), σὰ} 5 εἴϊδηλ νθηᾶ8 ἰητίτηαβ ρεγίεηϊαν ; εἴ 41 ἴῃ Βος 

ΟΡιι5 νο]αηΐαῖα ἴ4ΠῈ [πο] 1παἴὰ ἔπ, αἴ ἴπ αἵπ5 {Π|ὰ5 Πςερετιῖ, ᾿ἰσεῖ (δηϊογ [άτῃ ἐγαξξυίχας δηηϊς, Ρἢ:- 
Ἰοῃβ ςο]]δτοπβη,, εἴ δᾶ Πλᾶρ πᾶ ΕΧ ρᾶγία ρεγξεσογιζ; 

Οακουῦμ ΟΟΤΗΟΕΒΕΡΌΜ ΝΟΙΡῈΕ ΠΟΙΊΪΠΟ αυοαμ86, πεγεεη Νὰ ψίγυμη, ἴῃ ϑάογὰ Τ εοΐορια Ὠοο- 
ἴογθ, ὁ Μυΐίεο Βιηϊΐδηηϊοο, (Ο]αγσηατα ΝΝουὶ Τεϊαιλθηῖ οχ (οάιϊος Αἰοχαπάγιο Επιζοσοῃ, οἵ 

Ργβεῖεγεα ἴῃ ᾿οσῖς Ἡεθγαῖςῖ8, (ορτς!8, ϑυγίαςιβ, Ασαθιςῖβ, ρεγιτῖα ργογιβ ΠΗΡΌΪΑΓΙ ; 

(].8. ΠΑ ΈΡΕΚ δάϊυηρο, Ἀενεγεπάσπι γΊγαπι, ε Μυΐδο ργαϊέϊο, ἀοδπτηυπι ἴλπε εἰ οι Ὁ τα [αὶ ἴῃ Πλυ]τς 
ἀμ] πλυ πὶ, εἴ οὐ 1110 δοοίαπι ἰαδογὶβ δὰ (οάϊςες ἴῃ ἶο Μαυίεο [ἐγναῖος ργο ἤος ορεῖζα σοηΐεσθηάος: 

Ὑτίυμλν ΓΙ νεσοὸ ἮΙ οἱ μακαρίται υδηῖα ρτοδιῖϊαίε, συδηῖᾶ ἴῃ ΠΠΕΓῚ5 ἜΧΗ τηδτίοης, φυδηῖα ἀσπιὰπὶ 

ἴῃ τλθ υμηδηϊίαῖς εἴ δηλιοῖτα ἐπεγαηῖ, (ελρεγ Βάς Γεςογάδῦογ ; δῖαιις 1 Πεπάεγιαπι ἐογυῃ, συοά 
τλΔρΏυ. ρῖογ, αἴ ροΙΠη), ταραθο. ' 

Ηεξνᾷιοῦβ ΕΟΒΡ ποηγπεῖυγ ἰηΐαρεγ, Ἀσνεγεπάμς ὙΊγ, π΄ Ἰμερε ΟΝ] Ποέϊογ, Αὐ]ἱα Μαράα]επεηῇς 
Ῥτίηο ρα], εἴ εχ ΕἸ πιοίγη!5 Ἀερης Ρτοξεῆογ [ληρια Αταδίοδο, ἴῃ Αςδάεπηα ΟΧΟΠΙεΠΙ ; νἱγ ἴη- 
οἶγιλ Πογλιη18, εἴ ΟῚ ἴδηται 1η ϑυγιδοῖς Αγ σας [ΏΡῈ15, (εὰ ἴη (ορτῖιοα ΄συοηας, ου)ι5 1η ἀ12- 
Ἰεᾶζο ϑαῃπιάιςα ΝΝονυπὶ Τεϊαηχεηΐαπι εἀ!ἀϊτ, 

ἸΟΗΑΝΝΕΒ ΜΟΒΚΕ5 ποιηϊπεῖυγ αυοάὰς, Ἀδνογεπάις γγ, Ασέυγτα Μαριῖεγ, 6 Οο]]ερῖο ἐξπεὶ Ναῆ 
1η Δοαάοηχα Οχοηϊοηῇ, εἴ Ῥαγαοὶα ἄς Βτουρῃϊοη [ηξετίοσί, 1 ἴῃ Οοπμῖαία Γιεἰοεπτιοηί, Ἀκάϊτογ ; 40] 

ἀοδιγίηδ, ἱηροηι, εἴ ἀΠρεητῖα Ἰλυάοπὶ πγαχιπηλη ἰητεγ Ασδάεπγῖσος τηογ ΠΠτας τεροσγίανιζ. 

ΝΙοπιίπαπάϊ ἔππὶ ετίαπι, φυὶ (οΠ]Πσες τ ἱῃ] ἰπτογξαογαης δά Ἰερεπάσπι ἑεχτυτὰ ΨΔεσαηαη), φυοουπι 
Ἐχεωρίαγία σοηξεγεθαπ), εἴ ρογγο ἴῃ τὰ} {15 Ἔχίογ θΈ Πα 15, ἃς ἴῃ ἔογγ,}}5 τγρογαση σοπ] πέϊε πηεουγα 
ΘηλΘΠἀΔη415, ορεγάγη ὉΠ ΠΊγηδ τὰ στὰ {ππλπλὰ ἀ"]Προητα Βά 6] 16 γ ργαίιτογυηῖ, γιγι ἄσπο Ἀδνογεηαι; 

ΤΉΟΜΑΒ ΠΑΚΤΙΑΝΡ Εονψ κε, Αγίμυπι Μαριζεσ ἴῃ Αοαάδεπιία Οχοπίεπῆ, ε αρο]Ἰδηῖς 25,418 ΟὨΠΗ͂Ι, 
Ῥαγωοϊάγυγῃ ἀε Οτοσιηρίοη Βογααῖὶ, εἱ ἀς Τ πΠογπΐοῃ, η Οοπμίδτυ Εογδοεηῇ, Ὑ οάγιας; Ργϑοοῖρας γΟΓΟ 

7]οβθυα Πιχ, Αγαυπι Μαρπῖεγ 1η Αςαάδπια Οχοηϊεηῇ, α (Αρε]δηιῖς Νονι ΟΟ]]ερῚ εὐ ΟΟ]]ορι Μαράα- 

ἰεπθηῇς, οἱ Ραγαοῖὰ ἀς Ηα]ζονν, ᾿ῃ (οπηιτάτα (δῖα, Ν᾽ Ἰσαγῖαβ; πᾶτ ἐατα ργοξεέϊο, αυ]ἃ ποη τοάο 

ἀμεν (εὰ εἴ πηδ͵]ογὰ πόας δὰ ἤδης Ἑάϊοπεπὶ ΡτΩ ΙΕ, τα ΡῚ8 Βοποσι βοθηίογ ΠΟΙΆΙΏΟ. 

ἘΠετλ νεγὸ ἱπβηϊζαςβ, ἢ ρεγρέγεπι ἐπυμηθγαγα Πηρυϊατιηχ Δοδάθηᾶβ, (]]ερῖα, Ο(οάϊουπι Ῥοπεῆογεβ, 
Βιδ] οι οοάγυπὶ Ῥγωίεέϊοβ, Ν)γοίαας οπλης8 ΕἸΧΊΓηο5, ἴπ ταριοηῖθα5 ἢ15 εἴ οχίεγιβ, ἃ φαϊθυ5 ΕἌνοσὶβ εἴ 

Αὐυδϊογιῖ4ι15 ΠιδΠάϊα Ἰηἰεγροῆία βιογαηξ, υἱ ἱπρτοῆῃϑ δα (οάϊοεβ, οΟ]] ΔΈ] ΟΠ 18 εγρο, τ] ραϊεῆεγεῖ. ϑ08:- 
οἶδι αχαε, ἢ ἀϊχοτγίπι ἀς Π15, φιοά βιογίης ε Ὑιγῖ5 Ργιπηατ 15 ροὲγ Ἐυγορδτ οπιποπὶ, ααΐ Ὀιρηϊατῖς Ποοο, δὰξ 
Ετυδιτίοηϊβ δυάς; ἢ ἀε πθ, αυοά η1}1} ποη Ιπάυϊρεπία, εἰ ΕΗ πλαηιδί5, εἴ  ηϊδ ὑδίαις ἀρυά 
Ογληεβ Θχρεγίυβ, Οσατιαβ απ ̓πηρᾶγοϑ, ἢ ρος εἴς, 115 υϊνετῆβ ρτὸ ἴοϊ τη !χας Βεηςεῆς 15, ̓ῃ μος ορὰς 
εἴ τὴς ςΌ]]Δ118, ἀςαἀϊτππλ6 ρεγίοΙ νΔηγ. 

Ηλέϊεηυϑ ᾿λαυς ἀς οπληῖρας 115, αυΐδυς τδυεηάστῃ εἰς αυϊςαυ!ά ΠΡΕΙΣ δυ)υΐος 7άπὶ δάϊτυπι τ. Αά 
4]1Δ νθῖο ͵8Πλ. οοῃνογίαγημϑ. 



-᾿΄᾿Ξ-Ξ -- ἼὉ--- ".--- -- 

ΡΕΒΕΑΤΙΟ ΑὉ ΤΟΜΟΌΜΝ 1. 

σΌΊΑρυῦττΊ 1. 

[)Ὲ νετ[οηίς δϑερτυδλρίπίλνιγαίις Πιπογία εἰ δυδογίδυβ νεγὶβ, συλ] Δ. ΗΠπη6 ΡΟΙῈ πλυ τος 4]1ο5 ἀπῆε.- 
τς Ηοάϊυς. Ετ εροὸ ἰρίτυγ ΜΈ 8 ἀΓρα ΠῚ ΠΓ τυ] 1ρ]1ςῖ5 ΑἸὰπλὶ Βαυά τεΐοχαπι. Νίδηὶ φυοά δα πγεϊρίππι 
αἴτπεῖ, ἢ ἀθ ΕΧεοΙαρ άγιθυβ Ππηρυἷ15, συογυπ Ἰείποηες ναγίβ ἴῃ ἢος ἴοπιο Παρεπῖυγ, Ποηηι}14 Ὀγενιζογ 
Ῥταυλοηυογίη), νἱάερος ἐογιδῆς Ἑαϊτογίβ οἠοῖο (εἰς ες ἶῖς. 8.4 οὐπὶ «]!Π40ὰ ἤπι, χυοαὰ Ῥεγηπχυϊατίο- 
πεβ ἰπ ἴεχῖι τῶν 6 ̓ βλλβ ἃ (τῖδιις Ἑάϊτοτῖδυβ ἴῃ ἔβξουϊο ροίξ ΟΠ γξαπι τεγίϊο, 4υα ταϊμὶ 74πὶ, ἰπ Οοάϊςσεβ 
ϑερ(υαριηϊανίγαϊες μὲς Ῥεηϊαίευς πὶ ἱηρτοῆθο, Δ] ]]υπῖο πγαρὶβ, 4υᾶτλ 4115, νεγιῆτγη]δ νἹάςγὶ σαρεγιηῖ, 
ἀς ἢῖ5 εἴπη, ορίπογ, ραϊςυΐα ἀϊςεηάα μη. ἘΔ ἐγρὸ ργοροπᾶπι ἴῃ Ἰϊηγίης, εἴ ἴῃ (δέποπιδυς φυθυίάδηι 
Ὀγενιδυς σομηρίεῶῖαγ. ΟἸληΐ4 γεγο πο δῇενογδηςὶς τυ, (τὰ αὐδτεπβ, ἀϊσάγῃ ; εἰ δεγυστῃ Ἰυά!οιαπὶ 

8]115 γε η΄. 

5ΕΟΤΊΙΟ Ἱ. 

16 ἐοχέμ Κη βοπὶς δορίμαρφίπίαοϊγαϊς εἰγοα ογέμηι Ολ νὴ απ η. 

ΨΕΆΚΒΙΟΝΙ ϑερίυλριηίαν γα]! (02 δάδυς αὐξέζογιῖ45 εἴ εχηπἰπγδίο σοηήξαῦδαῖ ἀρυὰ Μαρηῖγος ϑυπαρορα 

Τ7υάαϊςκ, υἱχυς δά ᾿ηϊτῖὰπὶ δ ου}} ροίξ (Πγζαπη ργῖπι. Τυμλ ἀδαλυτα Ἰυάδὶ, υἱ  εγἤοηϊς ἱπιὰς δυᾶο- 
τἰϊαῖες εχ πιαπίδυβ ΟὨ ΓΙ δπογαπι Ἐχίογαυεγεηξ, περάρδηξ οἂπὶ ουπὶ τοχῖι Ηςθταῖσο οοπήξπεῖγο.. 

Ετ ογεάιθ!!]ς εἰς ρῥγοξεᾶϊο, του τς τἀπὶ νι 5, δἀἀἸτατεπτ5 ργαοῖρυς εἴ ρογηιυ(δίοηιθυς, ἸΔθογαν δε. 
ψοσκαδυΐα {Π]ΠἸἰοεῖ οἴ σοτηπγαῖα δὰ πιαγρίηες Οοάϊομπι) ϑεριπδριπίανιγα πὶ ἔαεγδηΐ δάίογιρία, ἢνε Δἀ νοσο8 
αι ΗΠ οΙ]ΠἸογεθ Ἐχρ  ςαπάδβ, ἤνε δά Ἰοςοβ, τεχίυϊ Ηεργαῖοο ράγυηλ, οἵ νιἀοθαίΐιγ, σοηήδηΐληοδος, δοσυγαῖϊυβ 

εὐπὶ ἐο0 σοποι]!δπάος. Εἰ ταυϊ ἐογίλη ἀς μος ρεπεγε ἰεδιοηςϑβ ἴῃ αυοίάλτῃ (οά!ςε5 ἱγγερίεγαηξς ; υδ ἢ 
ἴῃ τεχίμυπ,, οδῖεγὶ8 οπηηῖδυ5 τη ποητδιι5 ες πο ἴοςο ρυ]ῆς, Ἰρίπ εἴίδπιὶ γεοερία εἤξηΐϊ, ἰηρεηβ ρῥγοξεϊο 
οτἰζυγα εταῖ Ἀεἀυπάληζιγυπι ἔγῖνα : ἤη ἰπ ἰοσυπι ρειίςς Ἰοδτίοη!β (υρτοραῖα εἴξηΐϊ, τὰγη, αιοά τηυῖο 

ἰηδιρηῖυδ εξ, πδς σογαπιεηΐα δυξξογιτῖεπλ ργιίσα ἰεέξχοη!β ΠΡῚ νἱπάϊοαθαπῖ. 8ςεά, χυδηζαπὶ νἱάεῖυτ, 
Οοάϊευπι σοτηράγαῖίο υἴγίαας τηα]0 πγεάϊςϊηδηλ Δἀπίδυϊῆει. 

Ουοά αὐ ὈὨείεξδιυς ψεγἤοηϊβ ϑεριπδριηΐανιγα!ς δἰτιηςῖ, ἐλίεπάυπη εἰξ πηι] ραίπηλ ἃ ΠἸσγαγιῖς ἱηίοσ 

ἀε(οτιδεηάυηι ργωιογηα ἐμῆς. Ψετγαηι εἴ ἢϊς αυοαυς, 4υδηῖαπ) νΙἀσίυτ, δαάσοτὴ εχ 411}15 Οοάϊοῖδις ἴη- 

ἴεῖ ἔς ςοἹ]δτῖβ τας εἶδ δά ιδεγὶ ροτυ ει. ΨΊΧ βεγὶ ροίαϊῖ, αἵ ἰῃ οπληιθυς Οοαιοῖθιι5 ραγῖεγ ρεσοδίυηι οἴει, 

αὐ αὐ εχ 4115 (οά!τςοῖθυς ἐχοιάθγδηΐ, πο ἴῃ 4115 ἴάγῆςη γεέϊε ἐςγνάγεηΐαγ. ϑ81η δυΐδηχ, συοά Ποπημ}}} 

ατιγαητυγ, πλυϊῖα, αὰα ᾿η ΗςεΌγαϊοῖβ ἐχίδθαῆζ, ἃ τοῖς ὅ εχ σοηίυϊίο ργοῖθγηλα βιδγιηΐ, ἀς Ὠυ}υὈεπχοάϊ 

οὐ Ποῖ 4114 οογῖς αιιδίξιο ἔιΐυγα εἰς. [ἃ νεγο ργίπιυτι ν]ἀδλπιυβ, αυ] πάη 1ρί15 ἴῃ οδυία εἴπξ ροίιῖ, 
οὺγ τεχιὺς Ηξεδτγαῖοὶ τοῦ ἤνε νοσὲς ἧνα οἰδυιΔς οὐτεγεης, ΨΙΧ ἴδηηεη, ογεάο, γείροηίμηι ἔεγεῖ, αυΐ 

οδυίλτι ἁἰιηθάατα ἡπυοά! Πἰαυ]ἀο ΠΌῚ ἀεῆρπαῦι ροίυϊεῖ. Ουοά (ι 114 Πί, αυᾶτα ἀεπλυη ἀγδ γα άυηὶ 

εἴϊ, τὸς ὁ 4 σοπίιεϊυάϊηε Ιηϊεγργοΐαπι οπιηϊυγα σοπηηλαηὶ ἀδογγανηδς, εἴ αυυπὶ Ν᾽ αγῆοηεπὶ Ν εγδι Ὠινίηὶ 
ἴῃ ϑΥπαρΟρΊΚ τεοϊϊδηάδληχ εἰαθογαγεηῖ, ρᾶγῖθϑ 1145 ταχιῦϑ ἴλοτὶ εχ ᾿ηΠιταξο π{45 ἔες Ἐε ὶ Ῥγοξεᾶο, ἢ64ὰς 

ΡὮ1]ο πεαιε Ποίερῃυς, φυογυπι τε πηοηϊα ρθη δά πχεάϊυπη δοι}} ρυγαὶ Ρεγιπρυηΐ, συϊάαυάτα, υἱ 

νἱάεζυγ, γείοινεταηῖ ἀς τηεάιιατιβ ἢιίοςς Ψψεγἤοηῖβ ΑἸοχδηάσγιπα ἃ ἴαχῖι Ἡδῦγαιοο ἀμ ογερδηῖ5. Εταηῖ 

Ῥῃιοηὶ ἂς Τοίερμο, Ἔογάπὶ εἴ 41115 φυοαυς, Ἔχοηιρίαγια ὦ Ἰοινης ε σογγεδιογιθυς. Εὰ ἰΐδαιυα δά τόχέιπη 

τῶν ὁ νετυτλ 1Π τα τ15 ἰος]5 σοπγοη γαπάμγη ροϊυσγαηῖ ᾿ηθγν 8. ϑεα γαβ σογγεέϊζιοηῖβ 41105 ΠΡῚ συγα 

(ας ραίείεοιϊς, εἴ τεχῖαπὶ ὁ Κοινῆς ἴῃ ἔρεοϊεβ εἴ αυλῇ ἔγλ11145 χυλίάδιη πονα5 ἀπ ρεηίαν!τ, Μιάἀεδπηι5 ΕΓΡῸ 

αυσπληδη) ὀχογίμ παδυογιῖ ΘΠ ΠἀΔΙΓΊΟΏ 15 τοϑ. 

5ΕΟΤΙΟ ἢ. 

1ὴ6 Ἐνισπάσοηθ ἔογβοπῖς Αἰεχαπάγπα ἑμρο ἐδπιβογίς ΣΧ ΧΩΣ 

Ουῦμ 7υάαϊ, 404] :θηδῖ] Ἰδτλ δῷ Ιηιεγργεϊδιίοης ϑεριαδρίηϊανιγαὶδ, ἤεράγοηξε οὰπὰ οὐτὰ τοχίυ Ἡςῦγαιρο.. 
ροηΐεπίϊε, οοηξείείπλ ἀρυὰ ΟἸγιίδηος η1}}} ἀπιαυΐυβ εγαῖ, αυᾶηὶ υζ 14 ἱρίμπι 'ἵπ Οὔγαοὶς οχδηλυηηι 



δ! 

ΡΕΖΕΑΤΙΟ Αῇὑ ΤΟΜΟΌΜΜΊΙ. 

ἐχργευπιλ Ὠαρεγείυσ, χυϊςαυἃ τη Ηδεδτγαῖςις [υἀδὶ ἰερεδαηῖ. Αἱ ἴῃ μος ΟὨγιπιαηογαπι Πυάϊο, [ἰσοξ 
νεγιπλε Ρίο, ροῆῖιβ εγαῖ ἴθ σαγάο, πῃ 40 ργθοιρας ἔαΐαγα Ν᾽ γἤοη!β δεριυδριηΐανίγα]!ς ἔογίαηδ νοτ- 
[εδαίυγ. 

Ὠεδυεγαῖ ίλπε δῷ {5 ἡ ̓Δηιβηδάγετγι!, Τπτογργειλτιοηςξπὶ ϑερευδριπιανιρ] ει δά τεχίππι ἔππὶ Ης- 

Ὀγαιουπι, 41 ϑεηίογιθυβ Α]Ἰεχαηάγιηις ορνογίαθατυγ, ποοεῆδγιο δοοοπγπιοάδίυμα ἔς. Εἰ [απὶ ροίξ ἤπ- 

ουἷα αυδάλπι ἐχαΐξϊα φυδτοπάσπι εγαῖ ργίπιο, ἤὰπὶ ζεχίαβ γεσεητογιπιὶ τεαρογιπὶ ΗΘ γαϊσιαβ ἀπ 4 ΟΓΙ 
1Π|, φυοδά ρυτγίτατεπη, ᾿ατε δηυϊραγαηάιε" εἴξε. δὶ δοὺς νἱΔέτείαγ, τυτὰ ΒΊΑΙΟΙ ῥτοίβέϊο συ ιο ἐχογῖὰ 
εἤει, φυϊάπαπλ 101]Π1οδῖ δαρίυριηῖα [ηϊεγρτγεῖεβ πη Ηεδτγαῖςῖς (Ὁ Ἰρίογυπλ ἔουϊο Ἰεσ επί. 

Ροιμαθεῖα τἀπλξη μας αιοέμοης ἱη{ΠἸτα ΘΡτιγ, ργίπλο, ᾿υδιςμαλ ἀς τεέχει ϑεριυβριηζαν γα]! ρεΐεγο εχ 
Ψεγποηϊθυϑ. Ἰῃτογργοῖμπι ΓΕΘ ΠΠΟγΏΡΩ; οἵ ξομῃάο, εὐτὰ ουπὰ τοχία {Ππ|ι5 ἄνὶ Π Ργαῖοο σοηΐογπηαγε. 

Ψεγαμα οαίπανοτο 14 ἐρίμπ, φαοά Ομ τ ληῖδ ἈΠ] οΓ οεῇλε αο ἀηλ ραγίς, δ ]1ὰ ἑάπιεη, φυδηζατα νἱάς-, 
ἴα, ἀδίγαχὶς δ] φυϊά ἀθ τῃοηλεπίο εἰ εβεέτι. Νεγῆοηϊβ ΑἸθχαηάγίηασ. Ναὶ ἀυπὶ δὰ αἱϊδς Ὗ εγἤομες 
Ρτονοραδαΐαγ, ὑγαγερία εἰς 111 α] φυαίεπαβ {πα ᾿ρῇυ8 Αυξογχίδθβ, φυδησυδηλ ᾿ητοσ Ργροίρια Ἐςο]εῆδ 
ΟΒειιδη βαπἀδηγδηΐα δἀηυπηεγαίὰ ἔμεγαῖ ; πεῆμα 1ατ οἤοιατα τυ σγάνε, [εγεπάι τεπχοηίυτη φυοδὰ 

Ἡδθτγδιοα οὐ τοῖς ὁ σον, Ρίεῃς, ας δηΐεᾶ, ΡΓΦΙΔθαῖ; [λέτυπγαιις εαἱζ, ποῦ τπλοάο υἱ εα ἀείηάε [ηΐεγργε- 

ταϊοηπΠλ Δ] Ἰάγαπλ σοπχηηεηάαςτοηθηὶ Διςυραγείαγ, [εἀὦ υἱ εαπάθηχ συπὰ 15 τοχιύς ΠΌΡΟΓΙΟΓΙ8 εἰ ριεπὶ 
ἐχργιπλεγεῖ. . 

Αἰηαΐ, (οάϊοες τῶν ὅ νἱχ ἀοεδιιεγαηῖ ἤς αὖ δυξοτίταῖς {πα ἀερε}]. Νίαπι εἰ 1 ἐογἤίδη ροτυῆξπι ἤσεπι 
ῥγαίεσγα δὰ σοῃπηοηημτγαπάμσηχ 1ά, φυοά ἰεχῖα! ΑἸεχαηάσιπο ργίπιο πηιδπάδίυπι βιογαῖ ; ἀἴσυς δάεο ᾿αυά 
Ράυ]αηι οοπίυ] ἤει δά νἱπάϊσαπάος Ιπεεγργεῖεβ ἰρίοβ ἃ ξιβαῖοα δυΐ περ] ρεπτία αὐ Ά4εἱ νἱοϊαῖα: οτίπιὶ- 

Ὠδῖοπθ. Νεαὰε δηῖπὶ ἐγὰῖΐ ογαάιρη]6, αὐ 14πὶ δηΐε ποίανίπγι5, εδάεμι Ργαίεγιμποηιβ, Ἀεάυπάδητξίο, 

Ῥεσγηλυϊδιοη!β ν 14, αυ]δὰ5 4114] εγῆοηὶς Α]εχαπάγιης Οοάϊοες ἐγεχυεηιαδαηίαγ, (οάϊςεβ εἶπ. αηϊ- 

νογίοβ σοηῇπλ ες οοςαρανηῖε. (Οταάθηάυπι ἐγὰῖ ροῖϊι8, ποη δαηάεπῃ οπηηΐππι ὑδίαυς (οάϊουηι διΠΕ 
σοβάπιοησῃ,, (ςα 41105 4115 16 ἤπηοοόγος ΠγΔΡῚ5 αἴ Δσουγᾶῖοβ ; ΠΟΠΠᾺ]]ὰ ἴῃ 445 ἔα (δγναΐα, ατα 

ἃ τε] 4υϊβ ἀεξεσεγαηῖ; ςἕ ΔΒ ἃ ποπηυ}}15 Δ148, 48 ἴῃ σφίεγις γεἀυηάαδαπί; εἴ 1, αυδ ἔμαγαηΐ 

Ρεγχηιίαΐϊα Ιἰη ἀδιθυμθαπ, ἀρυα 4]105 ᾿ηνιοαῖα ρεγπηδηπῆε. Αἴας 14 τεπὶ {εἴ τεναγα Ὠαθυε, τείαγὶ 

νιἀεηίαγ Οοά!ος5 τῶν ό Ποάϊεγῃηὶ, Δ! χυδηάο τη Ῥεηίϊαίευςῇο, εἰ (δρῖι5 10 41115 10 τι. 
Ἰϑεδυεγαηξ τας ρῥτιπγαπὶ ροῆία ἔμ ἤποεγὰ ογιτςεβ ξυηἀαπγξηΐα ; πες 14, αυοά ἔογίδη δάεγαϊ ἅο- 

τοΐ, Παΐμη ογαῖ φυθγεπάυμῃ ἔογιβ. Εγαδηῖΐ Οοάϊοες εγῆοηις δεργυδριηταν ΓΑ] δηΐα ρεγίγδέϊαπαι, {υβη 
Πιςογεῖ δὲ Κεάδυπάδητιες δὺς Πεξεδτῶᾶς τοὺς ὁ ἌΓΡΌΘΓΟ, εἴ, φυοα πλ] το ρσγαάνα5 εἰϊ,ἴη. τοχία εογυπὶ 14τὴ- 

ἀυάυπι τεσερῖο αυάφυδηι ἱτηηγιζαγα. Επ πες Οτρεηθβ ἰρίε ἴῃ ὑπ εἴ, ΠΠ να]άβ ἔα Ϊαγ, ργιμα ἀς 
σα]  δαγγΠγ18 6] .18 τῶν ὁ Ἐπ οηλθυ5 ᾿πιπιτιογαῖς 14 ᾿ρίαπι ἄρεῦς, πεπρε εγἤοπεηι εχ (οάϊοῖθυ5 εὐυίἀεηὶ 
εἰηεηάαγε. Ἐςεέϊε αυϊάετη, ηΠ αποά δὰ πογπχάτὰ ψεγῆοηυτ γεσθηζίυγτα 7υάϊοϊαπι απ π). οπληΐηο ΠςΟη- 
Ἰογηχᾶσγιϊ. ἰ 

ΘΕΟΓΟΘΈΙΟΣ. ἢΠ. 

71)6 ΤΟΣ Ογίροηῖς ψροσεῖ (ὈγΥ [7167 εν βοηὶς ΑἸϊρχαηάγίηα ἡ τπεἰο. 

Ουτρ νεΐοὸ Οσγίρεηςς Δ4 εγἤοποια Αἰεχαηάγιμδτα ἐρεγιῖ, δΌ Ἰρίο (οὐ οἰτεπλαγ: τὴν μὲν ὅν ἐν τὸῖς ἀντιγρά- 
Φοις ἡ Παλαιᾶς Διαϑήκης διαφωνίαν, Θεοῦ διδάντος, εὕρομεν ἰάσασθαι, κριτηρίῳ χρισάμειοι τοῦς Λοιποῶς Ἔκδοσεσιν᾽ τῶν 

Νν ἀμφιδαλλομένων πδρα τοῖς Ἑδδομήκοντα διὰ τὴν Τὶ ἀντιγράφων διοαμβωνίαν, τὴ Τὴν κρίσιν ποιησάμενοι ἀπὸ τῶν Λοιπῶν Ἔκ“- 

δόσεων, τὸ συνῶδον φκείναις ἐφυλάξαμφ' Ἐυς υἱχὰς ἐς ΤΕίγΑρ]15, οἴ τεογ, Ἰοουΐυ5, ατπὶ ἀς Ἡχαρίια Π1Ρ]1ς!, 

καί τινα μὲν ὠξελίσαμεν ἐν τῷ ἙἙΘραϊκῷ μὴ κώμενα, οὐ τολμήσαντες αὐτὼ τυάντη περιελεῖν" τινὰ δὲ μετ᾽ ἀσερίσκων προσε- 

ϑήκαμεν, ἵνω δηλον ἡ, ὅτι μὴ κεμενω παρὰ τόϊςς ἙἭδομήκοντα ἐκ τῶν Λαιπῶν ᾿Ἐχδόσεων συμφώνως τῷ Ἑ)δραϊκῷ προσεϑή- 

καμεν. ὅδ1ς 1116 τὴ (ὐοπγη. δὰ Μαίῃ. ἴοηλ. χν, ραρ. 671, ἴῃ εἀϊοπε υςὶ. Ηδξς νοτοὸ πλῖῆὶ ἤς ἰοπαηΐ : 

““ ἀΙΠοηδηῖίιδ [4486 ἴῃ Ἔχει ἀτίθυς ψεῖεγὶς Τεῆαπιθηῖὶ, θεὸ ρεγηλεηῖς, ἐχοοριανίπαις γοτηεά πη), 1ἢ 

ογϊξεγίαση υῇ Βα 415 ΕἀΙΠοηθὰ8 : πᾶπὰ ἀ4ς 1Π|8 συ8 ἐγαπὶ ἰπςεγία ἀρυά ϑεριπδρίηῖα ργορίεγ ἀΠοπαπεαπὰ 

ΕΧειΡ]αγίυπ), φυϊοαυ, ᾿ἀϊοῖο Παριῖο ἃ Ἐε] 415 ΕΔποπιθιι5, οσοπίοπυπῃ εἢςφὲ οὐπὶ 115, ἰά {δγνανπλδ. 

Ετ χυϊάεπι οὐπὰ Οὔε 15 ποῖαν πγι5 Δ] 404, 4 ἴῃ ἩΕΡγαϊοο ποὴ εχίαραηΐ, ΠοῸη ἃ0Π} δὰ Ρεηιι15 10 Π1Π|6- 

νΕΓΘ ; 41178 νεγὸ στὴ αἰξογιο!5 δά] εοῖπηι8, 40 πηδηϊ απ ἢξ 4ιοά δα, αιιὰ ποη Εχίδθαηϊ δρυά 8ερ- 

τυὰριηΐα, 6Χ 4115 ΕΙΠΕ ΟΠΙΡιι5 οὐπίοπε οὐππὶ Ηεθγαῖοο δα]θοετγηθ8.᾿ Ηὰς αυΐεηι τοΐοσγο, υὖ τηοάο πλοπΠὶ], 

Ρατγίγη φυϊάεπι Δα Τεῖγαρὶα, εχ ἀεϊδέζτιι ϑεριυαριπίανιγα! πὶ ᾿θέξιοπαπι ᾿χία Ἰλ οἰ ]υὰ5. ν' ἀγποπεβ τῶν 

οα8, ἃς ἤης οΟβεὶ!ς εἰ αἰζεγιίοιβ, εβοστηδία,; ρατίτι νεσο δὰ Εδχαρία, ἰθουηάππι πογπιᾶπὶ ἘΠΕ ΓΑΙ ΠῚ, 

εἴ οὐτὴ Οὔε]15 εἰ αἰζεγιίοῖβ, οοπηροῆία δίας {πρρ]εῖΔ. Ναυΐγιπ) ορὰβ ἀεῆρσπαΐ Οτγιρεηοβ. ΠΟΠΊΙΠΔΙΙΩ ; 

(ξὰ ντάδταγ υὐγαρησας ἴῃ εοάδτῃ ογάϊηθ, 40 ςοπέξςογαξς, ᾿Ἰυσυϊεπίογ σομημποηίϊγατο. Α ΡΓΙΠλΟ ΘΟΓ Πα ἘΧ - 

ΟΓΟΙΔΙΏΌΓ. 



ΡΑΖΕΑΤΙΟ ΑὉὐἡ ΤΟΜΟΜ [. 

ΒΕΟΤΙΟ ἵΓ. 

6 Ἑα πίονι τὼν ὅ ῥο(ὶ τὴν Κοιγὴν ᾿γίγια ἐπ Τοίγαρἠῖς Ογλροηΐς. 

ΕἘΡΙΤΙΟΝῈΜ ἔμδπ) τῶν ὅ ργίπηληι πιδηάαν!ς Οτίρεπες Ταίγαρὶ!5, εἴ Δηΐς, αὐ ταδὶ αυϊάδηι νἱἀεέυγ, 
ηυλην ΑΠΠΠεῖ ἴῃ ]Πτεγὶς ΗςΌγαῖςῖς νεγίλίαβΊ. Νδῃῃ ἀς Τεῖγαρ]18 115, ἢ πχοάο νεγδὰ "ἶἴᾶ, αιξ ἔαρτγα οἰζαῖα 
{ιηΐ, τεέϊε ἰης6]1Π1ΡῸ, ξατεῖογ τρίς 4]125  εγῆοπεβ Ογθοας Ργὸ πογιὴᾶ {δὲ δῆς ; εἰεηΐγη, φυϊσαυ!ά Ἰεέξο-. 
πυπὶ ϑαραιμριηίαν ΓΑ] Π} οὑπὶ 115 Ν᾽ εγΠποηῖδυ8 σοπίοπυτῃ οὔεί, Δ ες οχ νδγι18 ἀΠοπδπτδυίηις [ηἴετγρτε- 

τλῖοηιδ ΑἸεχαπάγιηδ (οάιοιδι8 εἰερῆς. ΝΠ ἢϊο ἀε πογμᾶ τεχιβ Η Όγαιοι ; 4115  εγποηςβ σοηΐδέϊλ- 

ἴυγ, αυ14 ποπάυηι ροϊπογαῖ δά Ἰρίτιπη ἐοηΐεηχ δίσεπάεγε. ϑεὰ ἀς ἰοῖα ἢδο ορεγὶ8 ΟΥρεΠΔΠῚ γαῦοηδ {γα 
Ῥγϑίεγίηχ [ηξ ποίδπάλ. 

Ῥγίηχο, αυοά (οἱιπὶ 'ἰπ εγποηῖθιι5 τεχιὺβ οἸυίάογα σοϑν8 τυΐυτα εἴθ ρος 4114Π| συπὶ 4114 σοηςὶ- 
᾿ἰᾶγα ; πεαυς δηϊηλ ἰἰσοῦις ἢος Πδίγη ργὸ Ἴςεγίο ἔσπλογε, γεγποπεπι ὑπᾶπι ἀπεαυδηι, εἴ 4115 εγῆοηςς 
γεοοηΐο5, 84 τοχίιπὶ ας Ραγαῦ δυϊ νεγὰ δυηάεηχ δΠἔῷυΛ σοηοττηδίδβ. 

ϑεσυηάο εἰξ ποίαπάμυπι, φυοά ἴιςοεῖ Οτγίρεηςς ἤπης ἀιδῖο νάογις ΠΟΠηΏ]105 ὁ Κοινης Ἰοσος ἔΠΠ[ε ἃ τοῖς ὅ 
νεϊαΐ ἐσ (υρεγῆυο 1]]Αἴος, εἰ [ηϊεγργεῖεβ γε]αυοβ πιἢ 1] Βαδυ πῆς σοπήμ!]ς, Πυ]υγτὰ ἴάγθη ᾿πΠΠταεγιξ τη Τε- 

ἴγαρ]15 δά ἢαίςε [πιεγργείαπὶ ΑἸεχαηάγιπογυτῃ Ἐδαυπάληξας τετηεάϊαπι δάπγονεγε. Νε δὰ8 ρεπίζας εἰ ἰπγϊ--ὸ 
πατεῖ, (επλρεῦ ΙΡΩ͂, υἵἱ ἀρρατγεῖ, τεϊρίο ας. ΕΠ πλεγιῖο χυϊάδηι; πδαὰθ δηϊπὶ Ογρθηὶ 110 ραέξο σοηΐξαγε 

Ροῖαῖς, Αχυΐατα, ΤΠεοάοιοηεπ, ϑγγηγδοῃαπ), ααογυτα δά Ν᾽ εγῆθῃεβ ἰυυπὶ ἀε ἔεχία ϑεριυαρίπίανιγα!! 
}υδίσιαπι τπ Τ εῖγαρ] 15 ἀϊγιρεδαῖ, π|ἢ}} Ιρίος ργαιογημπῆε ; δα τοχίαπι ἩδΡγδίοιπι, ἀυθ τ γα 11 ἰηΐεγρτγε- 
ἴδπάο Ὄχργεῆεγδηϊ, μ0}}14 14Πὶ εχ ραγῖς, δπῖο ζειῆρογε ἰηϊτεγ)θέϊο, πηγαϊηυίαπι ἔ6. Ιΐδαυε, υδπῖιη 

νἱἀεῖαγ, αυἱοαυ4 Ἀεάἀυπάληθαγιπι Οτίρεπεβ ᾿ἴη ψεγποης ϑεριυδριηϊανίγα!!: ἀςργεπεηάογαί, 14 ἰηϊδέξυμ 
τῇ Τεῖγαρ! 5 γεϊαυϊς. δηχ τοίδηι ρεγηλῆι ἰεδϊογὶ ἤιο, (4115 ποπῆρε, αἴ ἕὰης ἀγοιγαραῖιγ, δάτηοηϊο ἃ 
το αυ5 Ψεγποπῖδιιβ ἀς Ὁ11οὸ [πιεγργείδιίοηῖς ΑἸοχαηάγιηδ δα άιλπηεπῖο. Αἴαυϊ ἐο ἱρίο ποῦδὶβ γε ζυστα 
εἰ αυοαυς, υἱ Ποάϊς αυδεγεγεγηυβ πυπὶ δᾶ ΟἸΔΠΙΔ, 08 ἴῃ ΟΥ̓ ΕΠΙΔΠ15 τῶν ὁ Οοά!οῖθας γεἀυπάδβαπϊξ, 
ἴῃ 4}115 ἐογιπλ οπληϊδι18 ΟΠ οΓ γοἀυηδανεγίηῖ. Εἰ ἀυοπλοάο δος {ε Βαβεδῖ, ροΐεγι ρ᾽εηΐαβ, συληι' 
δηῖεα ροζποτγιῖ, ΔὉ ἢάς ςοἸ]Δοης Ἰια!σΑΓ,. 

᾿ ΤΕεττο αδπἰπιαἀνεγιοπάυπι εἰξ, Οτίρεπεηι, Ἰοοῖ ἴῃ τγίδιιβ {π|5 Ψ Ἔγοπιρυβ ροϊγεπιβ νοςεϑ οἰδυζι]αίηυς 

σοιρίυγοβ ἀσργομεπάογιῖ, φυϊδυβ (οάϊςε5 1ὰ] τῆς Κοινῆς ΠΙ1] ἤπιε ργὰ (ς ἔεγεδὰηΐ, 0] πὶ ἴδηγεη πὶ 
Τεῖγαρ 5 Ποίος ἀεξεέξζυβ ΠΙΡρ]επάι τγαϊιοηοηὶ δ δυ!ῆςε. Ουοά οηῖτὰλ ποηη}}}1 ἀγδιϊγαηταγ, Οτίρεπθπη 
ἴῃ Τοίγαρ]ς ταχιπὶ ϑερίυλριητανίγαϊς {ρρΙεπλα πε 15 ἀς 4114 συλάδπη εγῆοης ἀείαμπηριῖ5 Ἰοσυρ]εϊανηῖς, 
Ἰὰ ίλῃς πθο ὃχ νογθ!β Ιρῆιβ 118, ἀ6 φυθὺς πυὰης Δριτυγ, πος ο6χ 0115, 185 πονεγίπη, δ᾽ ογιιπὶ το ἘἸΠΊΟΠ 15 
εἴῆοὶ ροϊεῖϊ. Ὠεργεοηίος ᾿ρίτυς ἀς ἢος ρεπεγε ἀείεδυς ποη α]υπάς ἴῃ Τ᾽ ἴγαρ]15 Πρρίεν!ξ, ΠΠ ἐχ (δ Π41:ς 

Οοάϊουπι Ν᾽ εγἤοηϊβ ΑἸεχαηάγιηβ Ἰρήυ5. Ἐὺπ ἢος ρῥγοίβέᾶϊζο, φιδίεπυ 1ὰ ἔξοεγιῖ, γεέϊε ἃς ἱερίπης πέξαπὶ 
εἢ. δεὰά π1}}} νεῖϊδῖ πὸ, χυστὰ 1}]ς συγίμπχ δηλ ἴῃ δνο {π0, εὔπλ πο5 ἴῃ ποῖϊτγο αυόσυς τοηδαηχιϑ, εἴ" ἴῃ 
(υάτϊο εοάεπι ρεγις τ πλὰΓ ; ργοίεγεγ, οαπὶ ΟΥρεηςβ τρίς Ἰυάοανεγιῖ γεπλ εο, αὰο νοϊυογαΐ, μβαυὰ ξθ΄. 
Ρεγάυέϊαιῃ. [ἃ ἱρίυπι, υἱ ρεγάυςοζεξ, ρεηάεδαῖ εχ πυγηεσο εἰ ργϑίϊδητια (οάϊουμπι τῆς Κοινῆς, 4005 ρο- 

ταῖς ἴῃ πος υἷι ἀενοσαγε. Οὐυοά νεῖοὸ 1 διογίηῖς δὺΐ τ} δὰϊ ὁ ργ απ Πητηὶς, νἱχ εἰξ ἰῃ σοτηρεγῖο 
ἤτυηλ. Εἴεηϊτα ἴη αυδυΐίάατῃ (οάιοῖθιυ5 τῶν ὁ Ποαίογη]δ Θ4, εἰ νεζυῆλ ίλης, Ἰερσυπίαυγ, υδ 1116 τη (15, υξ 
νάδίυτ, Βαυὰ Ἰερεῦδαῖ. δά γενογα, αυδηϊζαπλ ΠΟΠ]1οἱ ροϊεῖς, Οτίρεηος Ἰη δας Βἀϊάοης Τείγαρίαγι 66] ρΡ4- 
ταὶ (Δτςέεοϊϊ. Εχ οπγηΐδυβ νογἤοηΐϊβ ΑἸεχδηάγίηρε Οοάιοιδυδ, αυος δὰ (6 δοςογῆνοσγαῖ, ἤδυὰ ἀεγινανὶς 

1Π δάτὴ {ρρεῖῖλ85 1Δ{1|5 ἀπηρί48, υἱ ροῆει εἃ 14πὶ ἴῃ οοἸυγηπα Τείγαρίαγι (δ ρᾶγὶ ουπὶ γε! 415 Ὑ ἐγ ποθι 
ρα ἱποοάεγε. 81: εηϊηὶ δος ρεγερηῖςς, 114ηλ νὶχ ουπὶ ΗἩεῦγαιϊςιῖβ, αυληο ἴῃ 115 πογηηᾶπι 1.101} (ἃΣ 

ἀεπιυπὶ ροπεγεῖ, ἴᾶπὶ ἱπηρετγίςέϊς σοποι]δίλην γορογῆςς, Εἴ αυσπὶ ψογῆοηεηι ΑΙεχαηάγιηδι ροΐϊοα 
ἐταχυςηίαγες {ρρ] ες ΠΏ δ, ἰῃ 60 ἱρίο σοηβίεθαϊυγ αυοά γαδ, οἱ ἴῃ ᾿ΓΕΙΓΑρ]15 Ἰητεηϊάνεγαῖ, μαυά ξυΠῆεξ 
ἐχρίεῖα. Νόαυς οταῖ δα γεβ8, υἱ 14πὶ ἀϊχίτηυβ, (οάϊουπι (ΟἸαπηπγοάο Δ]! ]υογυπὶ; ἢςο ἴλης νἹάετυγ τ 
πΟδ15 ργαγορίιπ, ἃζ ουπὶ ἔρε ἔγαρια 4]]συ}ὰ5 θοπα Οοάϊοος5 ϑεριυδριηϊανιγα!εβ πγΔΡ:15 ἴῃ υπϊνεγίατῃ οχοι-, 

Ζεγογηι8. 
Τεχίυς ἢϊς Τεῖγαρίαγιβ, ασυδηῖυτῃ νάδο, ἴῃ ΡΟ δ] συγ δὸ Οτίρεης ἱρίο δι δι1, εἴ ΠΟ Ή.]105 ἡϊτογιτη 

τετωρογυπὶ (οάϊοεβ Ποὺ οσουρανιῖ. [ἴῃ 115 ἴάφυς Οοάϊοῖδυς μαδεραῖυγ ἘΙΕΟ τῆς Κοινῆς Ἰάτὰ εηγεη τος 

ἀλῖξ ; πᾶπὶ ἴῃ εἃ ἰεέϊιοηςβ τῶν 6 ργορσγίςξ, 'Ὼ (ὐοά!εϊδυβ εογυτὶ ἀϊνεγῆς δηΐς αἰ Πηραῖδβ, ᾿ῃ ἀησπὶ τε Χ(Π), 
τοᾶρῖ5, αυληλ ἴῃ ΟΟαιοιθιβ τῆς Κοινῆς 4118, σὰΠῈ γα] 415 ἡ εγποηιδι5 Οτάοῖς σοηρτυδηΐξῃι, ἔπεγαηξ σοδρ- 
τηεηίδλία, β ᾿ 

Ὡς Τείγαρ] 5 ας ἀϊῶα (πηῖο, Αἀϊϊοῖο ταπίυπι αυοά, ἢ Ἑάιεῖο τῶν ὁ Τ᾽ εἰγαρίατὶς ἢς ἐχϑάβοαῖα διογι 
εχ ἀεἸεᾶα Ἰεδοηατα ἴῃ Οοάϊοῖδυς τῆς Κοινῆς (οἰ1ὰ5, ροῆης ἐογίδῆς ἀυδιταγ!, ἀπηοη Μ{| Εαϊοηι ἱπαϊξυπὶ 

δ 



ΡΑΖΦΕΑΤΙΟ ΑῬΡ' ΤΌΜΟΝ Ἱ. 

(αεσῖς ΔΠ:4υΔη4ο τῆς Κοινὴς Πορῃογλθη, 400 Τεσεγπεγεῖιγ ἃΡ0 Ἑάιεοης Ηδχαρίαγι. Οὐυοά ηἱ τ ἤϊ, νἱάεο 

ςεγίς ποῃηυ}] ἀρυά Ηἰεγοηγηλυηι εἴ 4]1ο5, μδυὰ ἔλο] ἐπὶ ἐχρ] !]σα!οηεπὶ μαδιῖατα. 864 ἐς (δουπάα Οτὶ- 
ϑεη!8 Ἑἀϊάοης άπ νιἀεληηαβ. 

ΘΕΈΟΘΟΤΙΟ ΨΓ. 

1 Ἐαλιηέίοπ τῶν ὁ ὑωδὰ τὴν Κοινὴν δεομπάα 1 Ἠλχωρ[ῖς Ογῖροπῖς, δὲ 6 ἐσχέμ ἦπι τὴν 
Οταοο. 

ΕΡΙΥΙΟΝΕΜ ἴλη τῶν ὁ (εξουηάδπι τηλπάλνις Οτγρεης8 ΗΈΧΑρ 18, ἐο σοηΠ]ο, αἴ φυοά τη Τεῖγα- 
ΡΙ15 ἱπομοανεγαῖ, ουπιυϊαῖε Ἶαπὶ ρεγβσεγεῖ. [πὰ Ἡξεχαρὶὶς γεγο, ξιπάδηηεπε Ἰοσο ροΐις Οτίρεπεβ, υἱ 
ΤΕΟΙ, ΠοΟη τὴν Κοινὴν 5:1 Ρ]Ίσογη, (εἀ τεχίαπι ἰαυπὶ Ἵ εἰγαρίαγοτη, εἴ ουπὰ ἐογίδη Ἰεξείοπιδυ τῶν 6, ροίξεα 

Ὁ Ιρίο γερεγί8, πηδρὶβ δ! !χυδηΐο Ἰοσυρίεϊαίαι.͵, Νεαιυς Δ]1ῃυἀ ργοξεέϊο ἃ θο, φυεαὶ Τεῖγαρ]α δυΐξῖογ- 

ἐπὶ δβαδυεγαηῖ, ἐχρεέϊαπάυτῃ εγαῖ. Ετ Οπρεηετ τενεῖὰ 1ἃ δρῆς, νἀεῖυγ Παυά οδίσιγε ἱηάϊοατε Ηγρο- 
δταρῆα (οάιςϊς Μαγομαἤδηι δὰ Ἐπαδιάτη : μετελήφϑη ὁ Ἤσαΐας ἐκ τῶν κατὰ τὰς ᾿Ἐκδόσεις Ἑξζαπλῶν᾽ ἀντεδλήθη 
δὲ καὶ τωρὸς ἕτερον Ἑξασλᾶν, ἔχον τὴν παρασημέίωσιν ταύτην, Διώρϑωνται ἀκριδῶς σᾶσαι αἱ ᾿Εκδόσεις" ἀντεδλήϑησαν γὰρ΄ 

πρὸς ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ͂Ν Ἠσαΐαν, ἔτι δὲ καὶ πρὸς Ἑξαπλξν. ὅζς. Ηθεπίυτγ ᾿δι᾽4επι 4πολά ΕΖεϊκΙεἸ ει ἤπλ}}14: με- 
τελήφϑη ἀπὸ Τὶ κατὰ τὰς ᾿Ἔχδόσεις ξαπλῶν, καὶ διωρϑώϑη ἀπὸ Ὦ ̓ Ωριγένους αὐτῇ ΤΕΈΤΡΑΠΛΩΝ, ἅτινα καὶ αὐτῷ χειρὶ 

διώρϑωτο. ὅζο. Ἡφς βάειι ἔδλοϊμηῖ, ογηηεβ υἱγιαίηυςε Ρτορεῖξ, δἴαυες δάεο Ααυ!)]α, Τ βεοάδοιοηΐς, ϑγτγὼ- 

ΤηΔΟὮ, εἴ τῶν ὁ αυοαυς, ἙάΠΠΟΠα5 πο τηοάο εχ Ἡδχαρὶ!5 ἀείοσιρίαβ, (εὰ εἰἰληχ ουπλ ΓΤ ΊΓΑΡ]15 ΓΟ] Δ 5 
θυηἶῆε. Οὐυ͵ὰδ ἰάτπλεπ ΤΟ] 4 [ἸΟὴἷς αὰς γΑῸΟ δυϊ υ{1Π1{25 ΥἹΧ ραϊθ δι, ΠΠ σοποεάδηγιβ Οτρθπθ Οπληΐᾶ τῶν 
ό, αὐδὲ σΟἸυπληδ ΤΕίγαρίαγι ΡγΣΠΊΟ πυλπάανετγαῖ, δά Ηεχαρίαγεηι ἀεϊηάς δάτηονε, Ηος δυΐεηι ςοη- 
ςοΠ, ἱπιε]]ρεῖαγ Π]ΠΙσο ρεγ ἤδης ςοἸ]αϊίομεπι οαυζυτα αΠξ, πε αυϊά τῶν ὅ ἱπεῆει ἴῃ τεχῖὰ Τειγαρ] ατὶ, 
φυοά ἴῃ Εεχαρίαγεηι 4υοσὺς ποη δοςαγαῖς ἐγαηίνοέξαμι ἤιεγαῖ. 

ΙΪῃ Ἡδχᾶρὶ!ς δυΐοηι αυἃ ἐρεγι ΟΥρεηεβ, εχ νεγθὶς ἱρῆα8, Ππ|5 Ποπρα 408 ἔργα ἀείςτιρἤπη,ι5, (4115 
Ἰίχυεῖ. ΟΒε]15 ποίανιϊ οπλη!α, 4188 ᾿ῃ εγῆοης ΑἸεχαηάγιηδ, ποη δυΐεγα 'η Ηεδγαίοο, ἔεγεδαπίαυγ; σοπῖγα, 

υᾶ ἴῃ ἴεχῖι Ἡςργαῖοο, ἤθη δυΐεηὶ 'η  εγῆοπα Αἰδχαηάγιπα, ἐχίδραηΐϊ, ρίο ῃΠος ογηηῖθαβ Οτθοα νεγδᾶ 
εχ 415 Ψεγποηῖδυβ ἐχοορὶξζ, εἴ τη ταχίυπι ϑερίπδριητανιγαίεγα {Ὁ δἰϊεγις!8 ἰηάυχὶῖ. 

δεἀ ἐς τοῖδΔ ἴᾶς τγαΐϊίοης 2114 Πι1 οδε]15 γερυάϊαπά!, 8118 ΩΡ Αἰτεγιοῖβ (ὰρΡΙΘηα!, ἐγυηῖ ἑογίαῖς ηοη- 
20}14 οδίογναϊα ἀΐρπα. Δὰ εα τρίτυγ ΡΓορτοάϊδηχας. 

ΒΕΟΤΙΟ ΓΧι. 

Ἀὲε Ὀδείο Ἠδχωῤίατί. 

δὅυ 8 οδεῖο ἩεΧαρ]ατὶ γόσθ5 ἃς ΡΘΓΙΟΩΐ σογηρίυζεβ, 4188 δι Ο]1ΠΔ τῆς Κορὴς εἴ εχῖηάθ εχ 8 ασυοαιο 

 Τειγαρξασιβ Θιεγαηΐ, γερυιά!δῦοπὶ πιαπάδθθητΓ. 

γιάειτυς δαὺς Οτρεηςθβ, ἤρηὶ {π|ι8 Ορα, φυλῇ δάδσῃι ἰεθογι ἔλοεσε νοϊυμῖς, ργίηιο, ἰεχίυπι Ηεῦτγαὶ- 
σὐπὶ Π01115 (Ὁ τῶν ὁ τειροτε μαδυμῖς ᾿εδίοπεβ, φυῖδιυις ἴοοὶ ὁ Κοινής, Οὔεἶο ῥγεθη ῆο ἱγηργοαῖὶ, ἰὰης 
τείροηάεδαπῖ; {δουπᾶο, ἰἴπ45 γοςεβ ἂς οἰδι 45, αυΐδιι8 ἴῃ τεχῖ ὁ Κοινης οδεῖυς δὐἶχυϑ ας, ἴῃ 4118 (ο- 
ἀϊοῖδυ5 εἰυϊάεπι οστηηΐδυ8, ρατιζεγ υὐ τη ΟΥΙΡΕΠΙΔΠΙ5, (ςξάειπ οδεπυ!ῆς. ϑ4]τεπὶ οὈεἶυς ποδὶβ ργὸ ἱπαϊοὶο 

εἴ, Οτίρεπεπι [τὰ βατῖε. ϑεά δῷ 115, 401 ἱπξεγίυβ ἱπ τοχίαπι Ηςργαίσυτη Οτγδουπιαας ἢπεὶ ἱηρτοῆατί, 
Ἶυἀ!ςαπάππι τγοίξδῖ, πυστὰ μας γονογὰ 114 (6 Παβεδηΐ. 

ῬΌτγγο εἰ 4114 συίεο {δογίτυσ, ἀπποη οδαΐυ8 ἶε οὐοαποπείῃ {δ πιιηεγανοσις σοι ρίαγα ἐδῖπάς ἐς 

ἴεχῖι ϑεριυδριηΐανιγαὶ! ἐχ πγοάϊλῖο ἀεδίγαπεηα!. ΝΝαπὶ Ν᾽ ἐαγῆοῃϊς Α]εχαπασιηδ ἰοςῖς Δ] ΠΖυϊδας, νασα λς- 
σοτητηοίδί! δά ἰδσέοηε5 Ηε γαῖσα8, (ΠΟ ΟΠΊβΙη0 αυϊάειῃ {Ὁ νὸ ΟΥ̓ ρΡΈηΪ8 ποῖλ5, (Σὰ ἐσ ( οὐϊοῖδι Ης- 
Βγαϊοῖς δοσυγαῖίιβ ρεγίγαξιατις ταπάσπι 4]! ]υηάο ἀςγίναϊα8) οδάιξευς εἰξ αὖ οδεἶο Ἀεἀυπάλητία ρδγ τὼρ ό 

ληνεᾶα οοΐογ. [πᾶς νϑσγοὸ ποπηυ]]λ, απ ίλης, ἄοπος ἀς τεχῖυ Εεῦγαιςο σεγῖς ργοηυητίατὶ ροῆξι, ἀεδυε- 

ΓΑΏϊ ἴῃ ταχίι ϑεριυδριηίαν ΓΑ] 1} γα] ριοίς σοηίδγνασγι, ἐσ 60 ἴδηθη ξυογυηΐ οἰπϊηΔἴῖΔ. Εδέϊζυπλ εἰ πος 1 

Οοὐϊςοῖθυβ δίδζαπη οπληϊυπὶ ; 114 πεηῖρε ρμυϊαδαηῖ (ογῖρε Ποποτὶ τῶν ὅ σοῃίυ]ζαπα [Όγα. 

Οὐαπποῦγεπὶ δα ποίτηες Βοάϊεγηος ἀεπχυπιὶ αυρίτίο ἀεἰαία εξ, ἤυτα τοχιῦ9 ΑἸεχαπάγηι ρᾶσίεθ τῆι, 
4045 οδεῖΐαβ γερυάϊαγο ν Ϊυϊξ, Δπὶ ἱπ Δ]! αυδυ8 εἾ08 Οοαηοῖδυβ εγνεηίυγ, αὐ Ἰηἀς ροῆιπχυθ ἴμ4 πΠοππθῃ- 
4υᾶτη τοῖς ὁ τεάάετε. Ἐξ αυϑῆθο δὸς τ εὸ ρτανίοσγ, συοηίδηι ἰοδειοηεα μαυά ραιοῖ, συ; νκίδηζας ἀείς- 
οἰἤς 4 Ο(οάϊεϊθυς Ἡδερτγαῖςις Οτίρεηὶβ, απὶ τη ἄδηλ ἴῃ 4115 γενεγα Ἔχοτἔςρ ἀεργεμεηάαπίυτ, οἕ δὰ πος 

αὐλῇ «ε τεμοῦτὶβ εἰυχογιηῖ, Ιτλαὺς ΔὉ οδεῖο, ἱπιργοθαῖϊίοη!β Οτίροβίαπηω ἤρπο, ογιηῖ οἱ ὅ ἑα δὲπάξ νἱπα!- 
σἈΠΑΪ. 



ῬΑΔΣΡΒΑΤΙῸ ΑὖὉ ΤΌΜΟΝ. 

ΘΕΘΟΤΙΟ Υἱ!. 

1 ὲ “2396γγο ΠεχαρίοτΊ. 

]Αμ ἀς αδοεγιίοο χυαοίμις, ταπησάγὰ ἀς οδεῖο, Ἰὰ ρει αυδγοβάθι οἱ, ασυςπαηὶ τ βιόγιηϊ, ἄς 
φυδις, ἄρπὶ τἴτ8 ορο, βάξηχ ἕλοογε νοϊυ Οὔροηεθ; ἀομιάς, πυπλ δὰ ΟἸΆΣΣΑ ΡΓῸ οογιβ ἀΐαπε ᾿πά 8119 
βαδοπάλ βηῖ, 

δυρρὶεπιεηῖδ Ἰρίτυς, α Οὔροης ᾿ηδυέξῶ, 4υο ἐπεἶμιθ ἐοχία! ΕἸ Ὀγαῖσο, ποτα 1ρί6 1π πιληῖδυ9 Βαδεβαῖ, 
γείροπάεγεῖ γ᾽ εγῆο ϑεριυδριηζαν γα! 5, ἀρροπίο «αἰεγοοο, ῥγουῖ ἔργα ἀϊέτυπι οεἴξ, ἀεπρηβηζυγ. ἴΐαχις, υἱ 
6 τρίς οοπίζατγες Οτγίρβηςϑ, ἀγριϊγαῖας ποῦ πεοεῆς εἴ ἴῃ τῆο ἴοχῖι ΗἩςθγαῖοο, 4υεπὶ οἱ ὅ ἰηϊεγργεϊαπάο 
Ἐχργεεγδηϊ, οπληϊὰ τἴ2 είς Παδυϊῆς, αμεηγλάπηοάιηι ργα (ὁ ἐογέδαϊ τοχίυβ ΗἩςΌγαίοιβ, χυδπλ ἰρίε 1Π πλᾶ- 
πῖδυ5 μαδοδαῖ; Π1}1] δὰ ΗἩςργαῖοα οι 110 δοοςίμ8, ΠΙἪ δείδίη ἷἱπ τε ρυῖβ ἤνς Ἰεσοπάϊ να ᾿πέεϊπροηά! 

εὰ δι :ῆἔς ᾿πχηγυέδειιηγ, ἴῃ ἀεςσυτγία 4ΠΠ]υοῖ (δουϊογυπι. Οὐοά ἴΔηηοη ἢοάϊα ποη ςεγίς ἐχίγα ογγηδηλ ἀμπδ114- 
τἰοῃ!8 δἰεδῃν ροπέυτῃ οἴ. 

Ετγάὶ δυά φυοαυε, αφυοά αυλῇ 1υγε υο (υτηρῆϊ αἤετγιίςιιβ, (πο οςῖ, δΔ τρία, φυὰ ἴῃ (οάιςοίδι8 τῶν 6 Οτ!- 
ξοπιδηΐθ Ποὴ ὀχεαδαηξ, ρΑγογ ἴῃ 41:15 (οάιοῖδιυ8. δΘογθηι οπιπίδυς ηοη ἐχυτῆς. ϑεὰ μος νὶχ ἀεδιμὲ ργὸ 
γεσο ῥτοπιητιδγ,, πεῖ ρος Ο(οάϊοςς τῶν ὁ ρεη:ἤητε ρεγίρεέϊοβ. Ψ ογιπιὶ οἴ Πο5 ἀυοΖιθ, ἢ ἢ ΔΠΊρ]ΙΟΓγα, 
ὐυαπὶ 4065 νἹάεῖυγ οοσυραν!ῆς Οτίρεηεβ, ἐραίια Ἰηρτοῦϊαπτυγ, Ποπηυ]]Ὰ ἰογίδλῃ, χυᾷ 111 μαυά ἔπεγαηΐῖ 
οὗν, ἱρῇ ἀερτομβεπάεπιυβ. 

Ὡς αἴξτεγίςο διιυά χυοαὰς ποϊαπάυπι εἰ. δυρρ]επιεηΐα ΔΡ Ααυϊα νοὶ ϑυηηδοῦῆι γεγἤοης 'π ἴεχ- 
ἕυτα ϑεριυάρληιανίτλϊετα ᾿ηἀυδῖζα, ΑὉ [πτεγργετθυς ΑἸεχαπάγιη!β ἤης ἀσδιο ἀΠ6 πὰ {πηΐ ; δὲ ἀε (ρρ]επχέη.- 
1158. 116, 4ιοα δὸ [ηϊεγρεεϊδίοης ΓΕ Πεοάοιοηΐβ' δὰ τεχίυπλ δεριυδριηζανγαίογα δάπηονεθδηΐωγ, ἔθου [άϊ- 

ολπάστη ετς. Εὐυἱτ επὶπὶ υς Γηϊοτγργεῖὶ ρθης (οἸεπης τη νοίτ] 118 τῶν 6 ἰηπῆετε. Οὐδπιοῦγθιι ρδγηνϊα, 
4υα ἔετο πιληάανῃ 1ἢς γοεγίοπὲ μα, ἃ νεῦοὸ ἰογιδῆς τῶν ὅ ἴοχῖι μαυΐζϊα βιεγαηΐ, υἴσυπαις ς Οοάιοῖδυσν 

εογυτὰ Οεισοηπίαηϊς οχοϊογαηῖ: δίαυς δάςφο, οὔτ εἤεηϊ ἢὩς ἃ ψεγήοης Τεοάοκίοηϊς ἐπ τεχίαπι ϑερβῖπα- 
εἰηιανίγαϊοηι ἰγαἀυΐα, ίμ4 δὰ Ἰηϊεγργεῖεβ Α]εχδπάγιηοβ αυδῇ ρο ]παΐπῖο γενεγίεραπῖυγ. 8ιὶς δὰ Ε{αἰδὰ 
ΧΧΙΙ, 13, ιρρίεν!ε Οτίροης8 τῶν ὅ, αἱ ρτίηλο ογεάεθαῖ, ογαΠΠοηεῖ, νεγθ!5 πος ε ΤὨοοάοκίοης λά] 8 : 

»κ ἐϑεμελίωσεν αὐτὴν εἰς Σηὼμ, ἔξησαν ἐπάλξεις αὐτοῦ, ἐξήγειραν βάρεις αὐτῆς. ΕΔ Οτξοᾶ ἰληγδη ἃ τοχῦυ τῶν ό Πγι:- 
τυ εἶ ΤἼεοάοτκίοη ; εἰ 1Ιὰ Οτίρεηι, ἰογίβη δῷ υἷι ρ]υγίυπι εἰ ργαίδαπδοσιπι, αυδῖι φυοΣ ργίπιο Βα δου, 
Οοάϊευπι ϑεριυδρίηῖαν γα τὰ, ἰλπάθπι ἐγὰῖ οοταροσίυπη. Το εἰς ϑοδοϊαῖτος Οοὐϊοις ΝΙαγομαϊδης δά 
Ἰοουπ ἀϊέζαπῃ Εἴαι; τούτων τῶν ἡξερισμένων ᾿Ωρνγένης ὡς τῶν ὁ μέμνηται ἕν τῷ χε τόμῳ τῶν εἰς ᾿Ησαζαν. ““ Ἡοτυπὶ 

νεσο (υἱ Μοπείλυςοπ! νεγῦϊβ αἴλγ) (επῦ!8 εξ; [ας ΄αδς δἰξεγιίοις ἠοϊαπῖυγ, φυδίι ϑεριυάριηῖα ξηϊεγργθα 

ἴα πιετηογαῖ Οτίροηεβ ἴῃ νἹςείἤπλο αυϊηῖο ἴοπιο (οπηπιδηϊδγίογιπλ ἰὴ ΕΠαϊλπλ.᾽ Εἰ Ηοάϊις, αι (0 ο- 
ἤοη ἢος [ἰδτο ἵν, ρᾶρ. 612, εἰζανιῖ, τεξῖς πιοηςῖ ςοηπίγα [8εγίυηι, ΄υοά “4 ϑοο] δες η1ἢ}} αἴλυά νοι {8 
νἰάεῖυγ, αυληλ αυοά «4 αυκάληι νεγρᾶ, ψι δἰϊτεγιίοις ἥρηαῖδ αης ἴῃ [ΧΧ, ᾿ληαυλτὴ εκ ΤἼεοάοιοηὲ 

ἰηνείῶα, Οὐρεηςεϑ8 ἱρίς ἴὴ (οπιλπγςηϊατιις ἰη Ελίδηι σομηπιειηογοῖ τἀπαυδη ἱρίογυπι ΠΧ ρεπυΐπα νεγθὰ." 
ϑ πα] τοτ, αὐ ργοίεγδηι ὀχεγιρὶυπιὶ 4110, Δ [εγοπιῖδ χι, 8, ΗΠ γαῖοα ἢς (οπδηΐ ; ““ ἐξ βοὴ δυάἰνοξυηῖ, 
Βεαυς ἱποϊϊηανεγαηΐ ἀυγοηλ (θΔπ|, οἵ δδίογιπε υηυΐχυ!αυς ἴῃ ῥεγδπασία ςοτγάϊβ ΑἸ πα; Οταζᾶ τῶν 
ό, χυξ ᾿ἰξ ἀςρυσγαης τείροπαιῆς, ἱπ ξνο ΗΠεγοηγίωὶ ἀςξυογαηζ; ἐγρῸ ς΄ ἴὴ ἴθ Ν᾽ ερῆοης Ἰοσυπι πύης 
που ἐχργοῖης. Ὀεξιεγυῃε ἰζεοπὶ 1 115 τῶν 6 (οαϊοῖδι5, θη ι8 υἱεδαῖυγ Οτίρεπεβ. [Πς ἰρῖτυς στο (ρ-: 
Ρίενι: ες Ὑπεοάοξίοηε : κα χαὶ οὐκ ἡκουσάν, Καὶ ἐξεκλίναντο τὸ οὖς αὐτῶν, καὶ ἐπορεύθησαν ἀ ἀνὴρ ἐν τῇ εὐθύτηνε τῆς 

καρδίας αὐτῷ τὴς τοονηράς. 81 νεῖο Ἡεθγαίςα δά υης Ἰοσυπιὶ ποη Ἐχργε δηϊ οἱ ό, νὶχ εἰ ἀϊοεπάυτα υηάς 

Ψνεῖυβ ἀρυὰ Τοτγ]] Ἰπυπὶ [ν4ἴ]ηα, α18 ἤδαὶς εχ Ἠδχαρὶ! ἠος ἐχ ΤΓΠεοσοίίοηε εῇοιτηαία εξ, ἢδς Βαρότο 
φοϊυμῆεῖ ; “εἴ ποῦ δυάϊεπιηῖ, εἰ ἤθη δἀνετγίεγιηὶ δυγόπὶ (02π|, (εἀ Δδιογυηΐ ἴῃ 118,. 4165 σοησυρίεγυηξ 

οογάς ἤιο τρδὶο. ἡ Ουδηῖιτ νἱάεζυς, Ηεταῖσα ἢν]}}5 ἰοςὶ γονογὰ ἐχργοῆσἼγδηϊ οἱ ὅ,. Θ᾽ 15. γοσθὶς αυΐζ ἴΔπ- 

ἔστη ποη δὺυΐ ρεπίαις ᾿Πάστῃ ουπὶ Τ Ποοάοϊοηθῖθ. Εχοιάογαηΐ ἴλης Ογσα οχ Οοάϊοιδυ5. τῶν 6 Οτρε- 
πἰληΐβ ; (ὦ "ἴδ ρους Τ᾿ βεοάοξίοη ἴῃ [115 τορεγίγε. Αἴηυς υἱ ἢϊς, "4 οἵ 4:81 ἐογίδη, (εξ μβαθιυῖξ τοϑ. 

ΝΝοπηιδιὶ ἤδαυς ΡΕΓΙΟῸΪ οσγαῖ ᾿ὴ ἘΧοογρῶβ 6 ΤὨσδοαοίϊοης, [4 (1δ' ἀβαείδο ἢ Νεγῆοποην ΑἸοχδηδτ- 
πλτὶ ἱπἀυξειδ. Οὐ εηίπλ ργορῖεγ δυέξϊογιτλῖεπλ δἰϊεγςογαπι ργὸ Τβοοδοιίοπαὶβ ἔδπιοὶ- ἀρ ρυδ]ουπὶ 
Τόςερί διογαηῖ, εἃ Ὡξηλο ἀειηάο τὸς ὁ, ἰληαυδηλ ῥγίηηι8 διιέϊογιδιδ, ἐεϊ δυσῦθ. δυάετγοι, σοὶ ἑοτΆπ' ἴπ 

(οάϊοιδιιβ [118 τῆς Κορῆς Ἰρῆτις ΔΠἴδηξ ροίδεα γερεγῖα. Οὐυδιηοδίθπι οὐπὶ Μαῆυ8, ἰη αυο αυϊάδηγ ογαηΐ 
{ἀπηπλδς ἴῃ μος βέβετο ἰἰτεγα, ἀς ΕἙἀπίοης ΑἸ]1πὰ ἤατυλι, “ εἷς 114: αυϊάδηιχ βπγρ]1ο18. ἔπ ογργειατιοηΐϑ 
ϑεριυδλριπῖᾶ δεηϊογυγα ὀχετηρίυπι, (δα δαυὰ ρυγαγα, ἤδαι6 Ὁ Οὔληὶ δαγηοης νεγδογυηι Τ ΦΟΔΟΌΟΙΙΒ 
᾿ιθεγαγα,᾽ {εροτ ἀγδιῖγαῦιβ ἴπ|, ροϊεγεγλδηλ ἢυ)υ5 (ξηζε πα: ραγῖεπι ποη δἤε ἢϊπλ15 ὑγρεπάατη. Ψετγίτας 
ἴαπι (ερΡεγ ἣς Μαῆι8 Ὑεοασοζίοηὶ υῃὲοο {δα ογῖς πομηυ}]2, αὐ ταιεη ᾿ρίε ΤἼὨδοάοιίοη εχ ὙΕΓΟΒΕ 
τῶν ὁ ἐχούόρεγαῖ. 



ΡΑΞΕΒΑΤΙΟ ΑΡ' ΤΟΜΌΜ Ὶς: 

Οὐυλδηίζυ τἀ4υ6 νιάείατγ, οανεηάυτι Ὁ πὰς ἴπ ρατγίας ποδιίπχεςϊ Βοάίογη 8 ; πεαὺς λίπ δίξοσιίο τἴα 
ςεἀεηάυπι εἰζ, αὐ ΠΙΠ1] ἂς ταυτολέζεε ἸηῖοΓ τὰς ὁ δὺς ὙΠεοοάοςοηεηλ ῥγΙΠλ 5 ἰητεγοεάεηίς { ρΊσεπιυσ, 
δαΐ ας εχ ἴεχῖυ 1]}1ὰ5 Παυΐϊα β 18 ν!ἀεαηίαγ, οπγηϊα 1ΠΠ1οο τοῖς ὁ Δ] μά] σογηιϑ. 

Πεηίαυς, ποτὶ σογία ροζυῖ, αὐ ΠΙΡγαγι, 41 σο]υπιηαπ) Ηχαρίάγεπι γεσεηῖεγ ἀείογρίογδηϊ, νοσείηας 
ΔΙ Ἰ]υᾶ5 ἴῃ δᾶ ἡςερισμένας ςοηίροχεγαηΐῖ, 1Π46πὶ νοοῖδθιι5 οἴίαπλ ἴῃ (οάϊοε ποῃ ΗἨδχαρ]αγὶ, αυεπη ροΐϊεα 

ἤαδθογεηῖ ἀείςπδεηάμηι, αἰτογιίσυηιλ ποπμπυπαυδηη ἐσ ἱπουγία ργαημτίεγεηξ; εἴ Δυρογεηῖ Ἰρίτογ ορίπίο- 
ποην ἡἶδλη,, νοοε8 δὰ8 “ΓΤ Πεοάοιοηϊβ αηῖσε ργοργίαβ βμῆε. Νάγα ἢος, υἱ {ΐρίοοτ, ποπηυπαμδηι ἴθς- 
τὰυπὶ εἿἙ ; δἴαυς Ὠιης δοοιάϊξ, πορηυ]]ο5 Οοάϊοδϑ, (Ο]απγτηοάο Ρτγορῖοσγ αἰζεγίουπ) ἢϊς 1111ς ᾿ηἀυέζυγῃ, 4Ὁ. 
ἨἩεχαρὶ 15 ΡΊυγα τηυϊαλγι ν!05 οἵ, αυδηλ γενεγὰ ταυζυδέι πε. Επ ἤδεο ᾿ρίταγ ἀς δἰξεγιίοο Ηδχαρίασὶ, εἰ 
ἀς Ἑάϊίοης τῶν ὅ ρεγ Ογιρεηξη ἐεουπάα, ἀϊέϊα {μηῖἴο. 

Β5ΕΟΤΙΟ Γι. 

226 Ἐδοηθ τῶν ὁ. ῥοβῇ τὴν Κοιγὴν Τεγίέα ῥ67 ζιμοϊαημηι, οἱ οἷδ ἐχθριῤίατί, φίο τς οὐ 
ον. 

ῬΌΞΥ Ογρβεηδπὶ, (εἀ σογιρίαγιδυβ Δηη15 Ἰηϊετ]θέϊι5, δυπάεπὶ οὐτὰ 111οὁ οσυγίαπχ οσσυρανὶς Γ,υοϊληίις, 
Απδοοδις Ῥγείργίεσ. Οὐδ ἀς ἤἢος Ηϊεγοηγηγιβ, διπηθοη Μείδρηγαίεβ, ϑυϊάδθ, Αὐέξῖος ϑγπορίεος 
Αἰδαπαῆδηδ, ΝΝιοείαβ, εἰ Ευξῆγτηϊιβ5 πγεηλογις ὑγοάιάδγυηΐ, ροῆυπε αρυά Ηοάϊυπι ἰερὶ. Ἐχ φυϊδυϑ8 
ομληῖθιι5 οοηῆαῖ, Γσίάηο 14 σοηῇ] δΠἶἋλ Ν᾽ εγἤοηδπηὶ ϑερίυδρίηϊανιγαϊετλ 114 γεξογηλδγε, υἱ εὰ, ἡυοτ ο 8. 
ἴη ΕςοΙοῆις Απιοσῆοηιβ ἀεϊηάε Ἰερεγεῖαγ, ἐεπίυγα Ἡεῦγαϊςοι τεχιῦς δὰ σοπηηγυημαπὶ ρορυ]δγιπὶ [αογιην 
1Ἰητ6}]δέζαπη ρίεης τεξεστεῖ. . 

Ουδτγεηάυτι εἰ ἀε ας Ἑάιίίοης ργηο, πυπὶ Τιυςίδηι8 τὴν Κοινὴν ργο διηάατηεηῖο Πδὶ μαρυεγι. [ὰ 

ὨΘηΊΟ ἦἠε Οτγξοὶς νοΐογιθιι5 ΔῆΠγγηανιῖ : πεαυς οχ το ποηϊο Η]ΠΘγοηγτῃ; τἶο, συοὰ Εαϊοη! ᾿υυςϊδηδα. 

ποηλδῃ τῆς Κοινῆς ἸηἀΙτὰγτὰ ἐπογιῖ, 14 ρίδης εἰοὶ νἀεῖαγ. Ναιὰ Εαϊίοηι [υοϊδηθας ροζυϊῖ ἑογιδῆς τῆς Κοι-- 

γῆς ζορῃοηδη ἰάδο ᾿ηἀϊῖαπ (1, αὐ Εάπτο 14, ου)ι5 {(]ΠἸοεῖ βυπάδτηδητυγτα ἤθη ἔμεγας ἰη Η χδρίογιπλ 
ἴοχίι ροπίυπῃ, αὖ Εάἀπίοης Ἡδεχαρϊαγὶ ἐεσεγηεγεῖυγσ. ΜΙΠῚ αυμάεπι νΙάεταγ, Γοϊπυπι τὴν Κοινὴν 51Π1ρ]1- 
ΟΘῃ) 'ἰῃ τηᾶπιβ ἴμα8 Βλυά (υἱοςεριῆς. οῆῖο άγηξεη, ιοά τὴν Κοϑὴν ρτο βιηάατηεηῖο Ἑαἰτοηΐ5 ἴμδ ρο- 

{ποῖ Γιυσίπι5, εἴ απο εἄγτ δοσοτηηιοάαίς δά τεχίαπὶ Ππ|ι85 δνὶ ΗδΌγαϊσυπν σοηίογγηλνογιζ, τὰπὰ 4025 
ἴαρτα ἀ6 Ογρθηὶβ τη πιο ἀϊέϊα ἔαπι, δά πος αυοαὰς [ισιᾶη: Ιη!ταϊαΠὶ ΡΓΟΓΙΠι8 ἐγαπαίετεμάα (υηϊ. 
9415 πὲ τρίς Γ,ιεέζογεσα δὰ πῆ ἀιηδηάδλγε. Ναης δά 4]14 ργοργεάιδγηατ. | 

Ουδγεηάυτη εἰς ἐεουηάο, υτὰ Τιυς ἴδηις, ἢ τῇ Καινῇ αἱὰβ ἔπογιῖ, (οά!ϊςεβ {{π|ὰ5, (4115 πγυ]ΐοβ, ἐχρ]ογαῖοβ 

δ᾽ ΠαΡυετγιῖ, εἴ ἐσ εογυπὶ {0 .4115 φυδῆ ἴῃ ἰἰπλης δαπὶ ἐπλεηάανεγιῖ, εἴ, συδπίυπλ οχ 1{|5 (Ὁ Πα 115 βετὶ 

Ροζυ!ῖ, ἀοουγαῖι8 δαπὶ ουπὶ ΠΕΡ ΓαῖοΙβ σοΠοΣ] ανογιῖ. δεἀ ἤθαὰς ἢος 40 0110 τγαάϊτυη) γεραγιῖαγ. 81 νεῦσ 
2181] Πυ]αΐπηοα! ἐρεσιῖ Τυυοϊδηυβ, [511 οαγίς χυδηὶ 1ρί6 Οτίρθηος δυάεητκίογ ; (8 ρε δηϊγῃ πείοϊνογι πεοςῆθς 
εἰϊ, φυϊάπαγη αἱ 6 τενεγὰ ἐογιρῃῆεης, εἰ φυϊάπαπη να ἱπιεγροϊ δ οη] ἔνε Ργοῖεγμν οηὶ 4] ἐπ οἴσει ἐτιδα- 

εηήυσπ. Ηδςος εηϊτὶ ἤπα ἀΠΠΠΙροητὶ ρεγνοίιρδιοῆς ἰοχτὰθ ϑερτυδριηῖανγα! 5 ἢδυὰ ροί: ἀςἤηιγα. 
 Ουδτγοπάστηῃ εἴτ τεγίο, δὰ αυδίηαμμ σγαϊίοποβ [υοσίδηυβ, ΄σαοδα Ἀςαἀμπηάαηίας ἴσας ᾿είεξξι ὁ Κονης, 
ἢ εὰ υἱιϑ βιεγιῖ, οπποπάδοηϊβ ἔπ ποττηᾶπὶ ἀϊγοχεγιξ. Ουοκδά [ἀεαἀυηάδηξιας, Π1Π1] πα ἔάσεγε ρο- 
τυἱΐ, ΠΙΠ ἐχ ἀυοδιυ5 αἰΐεγιπι: ἢνε υἱ 6458 ουπὶ ποῖδ 4]1α01ἃ ᾿ΠἸΡΓΟΌΔΙΙΟΠΙ8 ἰογναγεῖ; ἔνα τ 6ᾶ5 6 πγε- 

ἄϊο ργογίᾳῃβ το] εγεῖ, {ὐέγαμα ἔδοθγιῖ, ποίηο Ἰασου]θηῖεγ δάπχοηυξ. (ποοῖγοα ἐχ γεῦι5 1ρ{15 Το οϊἀηάηὶ 
εἴ, αὐυάηάτα δὶς Πιάϊοι! ξεγεηάυτ ἅς. Επτ αὐυάὰ ες Ἐς νἹἀδαΐαγ, τηοχ ἀϊςείυτ. Ουοκδά Ὠεξεδιυς 
ψεσο δά {ιρρ]επηεηΐα ποοςῆλγιο σοπυριοπάμυπι ογαῖ. Αα πἴ8 7άτὰ (εἰς γεοερογαῖ Οὔίρεηθβ. ϑεα βεοσὶ ἴὰ- 
γταβῃ ροϊυϊῖ, υἱ ἴῃ {ἸρΡΡ] 6 Πα 15 τῆς Κοινης Ἰοςβ δά ἀϊνεγίᾶ8 Ἰητεγάιϊιπὶ [ογηγᾶβ 5 τεοιρεγεηῖ. γ᾽ εγαπ), 400 Πλ1- 

ΔῈ Ἰηζεγῆϊς ἴῃ Ὠυ]υοοπγοαι!ϊ {πρρ] ηλΘ[18 ἰηἴεσ ταχίυτ [ποϊδηευηιὶ εἴ Ηεχαρίαγεη), εἴ Ποη 114 πλυ]τὰπὶ 
νἱάἀεζαγ ἰητογς, εο βεῖ σγθά δι 5 ̓υυοδηυπι, ΟἸρθηῖ5 ᾿ητᾶγ, Τ᾽ πεοἀοξοηεπι γε] 4015 ργαίυ ες. Ετ 
Γυΐριοογ εαυϊάεξηχ γεηὶ 11 6 ΠαΡιμῆα. 

Ουδφτγοηάυηῃ οἱξ ροϊεειμο, δῆηοη [υσίδηυβ δα ταχίυπὶ ΟΥρεηὶς Τειγαρίλγομι, ροῖα8 αυληὶ δά τὴν 
Κοινὴν, (εἴ6. οοηνεγίοσγιί. ΝΙΠΠ δηϊπὶ 111, 410 πηῖπιι8 Δ ἔδοεγοῖ, ἱγηρεάϊμηοπίο δῆς νἱάοδτυγ ; πεηὰς 

Ἰηδγαΐ ἴῃ Τείγαρ 5 συἀηυάτη, φιοά [Γοϊαππλ ἂὉ ᾿ἱπίπταῖο {10 γενοσαγεῖ. Νίαπι σοϊυπηπα τῶν 6 Τε- 

ἰγαρίαγὶβ. πο δοοδρογαΐῖ {πρρἰεπηθπία εχ δἰίθηο, ΗἩφῦγαιοιβ σοπίδπίαηξα ; αἴηυς δάθβο εγαΐ οοπιηραγαΐα 

(ο] τη αα υἱὰ8 ΟΠ ΓΗ ΙΑ πογὰπι ργιναίιη, 4 1015, ἀςροῖς {θο] 8 ἀρυα (δ, Πσοραΐ ἱπίεγ Ἰεσθηάιπι ἢϊο 1Π|ς 

ἤκοτογο, οἵ ρεάδίθηξιπη (ΟΠ ΟἸζΑΓῚ ΠΟΙ 65 40 ΠΙΟΠΊΟΟΟ οἱ ὁ ἃ τόϊς γ΄ Δἀϊππέϊε ροῆτ5 εἴδτπίὶ ΤὰρρΡ]Θπάι:, αὐ ροῖς 

ἴρηξ συγ Ἡδθγαῖοῖβ σοποι γι. ϑεά Γμιοαηο, 4ο ογηηΐα 1111 δά Ἔχορίδίαπ) σεάἀογεηῖ, Ορυ5 ογαΐ [πΐεγργο- 

ταϊίοης Οτγίθσα, ἥτις ποη πηρᾶο ουτη ΗφΡτγαῖςῖβ ργογίμιβ ᾿οπίςηεϊγοϊ, εὰ αιε ροῆδι δείλην ἴπ ἐγθαποηεία 

ΟΠ γμβίαπογυμα. ἤπε ἱπίογηλποηο δὰ ἤπογη Ἰθόποπῖβ ἴῃ ἄϊοπη σοπηἤειτιζα ρογίερὶ. ϑεά Βυϊυπηοαϊ ποη 

οταῖν υὐ πιοάο αϊχιπλι8, σΟ]ΠΠᾶ τῶν ὁ Τειγαρίαγιβ. Ὁ υδπίιη ᾿ριτυγ ἢιης νιάδίαγ, Π1}1] οὐίζαϊς ΟΡΙΠΙΟΠῚΙ, 

ΓΤ οϊαπυπι ἴῃ ταχίμ τῶν ὁ ΤΠ οίγαρίατὶ ᾿ιηάαπχεηίατα ΕΔΙτΙΟΠὶς [πα ρΡοίιμῆς. 



ΡΕΞΕΑΤΙΟ ΑἡῇΥἹἜ ΤΟΜΟΜ 1. 

Νοίαηάυηι εξ φυοσας, απο ἔνε δὰ οοΟ]υπηπδηι τῶν ὁ Τ᾽ εἴγαρίαγεῃ, ἔνε δά τὴν Κοινὴν, δαάδτη ἃ 1 υςίδηο 

ἀρεπάδ εἐγαηῖ, Ηλδδεραΐ υἴγάαις Ἀδάιυπάδητϊιλβ, απ ροίςοδαηϊ δαπάθπιὶ ραγιῖεγ σογγεέξιοη !β ΓΑΓΟΠ ΠῚ : 
εἴ ἴῃ υἱγατηηιια Πιρρ]επηεηῖα σοπΠΆεΓ εχ ΟΟρ 5 4]16η15 ἐγαηΐ δηΐς ἱπάυοσεπάα, αυάτὰ Οἵἴάοα Ης- 
Ὀγαῖςῖβ σοηνεηϊςηΐεγ οοπίττυ! ροῆεης. Οὐὐοοῖγοα, ποη νιάδίυΓ Ἰηΐεῦ σο] απληδπὶ τῶν ὁ Τ᾿ εἰγαρίαγεπι δίηιια 
τὴν Κοινὴν Ἰηϊεγ 6 οὐ υὐπηοάϊ ἀμογεραητα, σα Τ᾿ ποδῆο ΘΧΕΠΊΡΙΑΓ τῆς Κοινῆς, ρΡοῖ᾽5 αυᾶπὶ Τ εἰ γαρίογιμῃ,. 
Ἑάδιώοηι (μα {δάδγεῖ δάπιρογθ. [πητὴο δοσεάϊε αυοααθ, Γλιοίδηο νἱᾶπλ ἔδο!]!ογεπλ ἔογε εἰ σοπιρὶ4- 

ΠδῖΔπΠΊ ΠΊΔΡ15, 'ηΠ 404 Οτγιρεηετη δηϊεςεῆογεμχ ἢδ᾽ Παρυϊῆες, Νίδηλ υδηΐο τηλρὶ5 Οτγίρεηοβ ἴα χῖι πη 
τῶν 6 εχ ἰρίογυτη (οάϊοδὰς ουπὶ ΓΕ] 4015 [ΠΓογργ οΡυ5 αἴαυς λάδο οὰπὶ τεχίὰ Ηδῦγαιςο σοποι]ανεγαῖ, 

[Δπῖο πηΐηι5 ἃ [νυ οῖᾶπο ἔογεϊ δα 4] 16 πὰ Πρρ]επιθηΐα σοπξιριεηάυτη. ΓΡεηΐογ ἐγρὸ ἀγγρυῆες ἀοπηεῆιςας 
Ορεβ, Δπὶ ἴῃ ᾿πἰ5 Ἰοςῖβ, αυϊδιι5 νο]]εῖ Ἰρίς, ἀϊροῆίας, δάδοασις ᾿Ἰρῆυς ᾿πΠπταῖο πηᾶρπορετζγε ᾿πίεγνιτζυγαβ. 
Ἀδρυβ τάαυς ρεγρεπηῆςβ ἢυς υἵχας ομχηῖδυ5, ΕΘΙΠΟΠΙ5 Τυοιδηθῶ ἡπμηἀδτηθηΐυπιὶ εχ τηεα αυϊάδληλ {6 η- 
ἴεηζι ᾿ὴ ἴεχῖυ Ταῖγαρίαγι ροηοΟ. 

51 νέσοὸ [εχίιπι τῶν ὁ Τ᾽ ειγαρίλγειι ἰγδέϊανεγι: Γυσίάπι5, ροίαξ ε}15 ΕΘΙΠΟΠΙ σορῃοπηθη ὁ Κοινῆς ἸΠΊΡΟΠΙ 

ποη Ἷο]ιπ} εαπὶ Οὗ οαιληγ, απ ΡγΑ σΟΠΊΓΠΘΠΊΟΓΑΡ., ΠΕΙῺΡΕ υἱ ἂῦ Εαϊτίοπς Ηεχαρίδγὶ (εσογηδγεΐυγ, 
(εἀ οὔ ἢδης εἴίλτῃ, αυοά (οἸ]Πςεῖ τοχῖυ8 Τοῖγαρ γι ἐχ Οοάιοιδυβ ὁ Κοινης (Ο]1ὰ5 δεῖ εβοτγιηαῖις. ἘὈξς 
ξιηδδηγεηῖο [λιοληεα ΕΘΙΙΟΠ15 ἤδο {υβιοιδηῖ : αυΔ γάῖοπε ε8πΠῈ Ἐχοθα!Ποανοσιῖ, ργοχίγης 4ιιθογδῖαγ, 

5ΕΟΤΊΙῸΟ ΙΧ. 

Ομοά 1,μείαπες Ἐκδοποηι (μαπε σα πογηιαηι (οἰμρηιαα Πεχαῤῥαγις σολ για ΣΙ, 

ΟΜΝΙΝΟ ποη νἱάεϊυς [οἰληυς Εἰ οποπλ {πᾶτὰ εχ 1ρίὰ τῶν ὁ ςο]υπγηα Ἡδεχαρίαγὶ ἐχργεῆιῆθ. Ετ- 

εηἰτη, ἃ Ἡδοχδρῖα ἴῃ πλδπίδιι5 μαρυμῖει, νἀ ἔςει ἴλης 14 Ἰρίμπη, φυοὰ εγαΐ δὶ ργοροἤιαπι, απὶ ἀηῖε ἴῃ 
Ἡεχδρὶϊς σοηξεέζυπι μῆς. [1 δηϊπὶ πὶ δηΐς πογπγὰ σογγεἕξοηῖβ πη Ἡδῦγαϊοο ἴεχῖυ ροῆϊςα διεταῖ ; 
1081 Ἀεάυπάδητια τῶν ὁ τερυαϊδίιοηι ἐγδάϊῖδ ; 1ἴ81 ΠὨεἰεέτιι5. εογιπὶ ε Ν ἐγβοηῖθιυ α]ογαπι Θεοῖς ρρ]ειϊ. 
Ῥγορίεγεα ἰη Ηδεχαρ]ὶς 14, απὸ Ιρῆ εγαῖ ορυ8, Ἔχϊειῃρὶο γορεγιιῆςς Γαοϊδηβ ; Πετηρο Ἔχεηρίασ Οτῶ- 

οὐπι, φυοά ουτη Ηςεῦγαϊοο σοηργαυπ εἤείῖ, δἴαιςε δα Ἰεξτοποῦα ἴῃ Ἐφο]εῆ!5 1Π|σὸ δά Ρεγὶ ροῆει. [τᾶηὰς 
Τιυςδηθβ, υὐ ΠὈῚ ἴῃ Ἰοηρὸ ρτγάνίαυς ἰάδογε ράγοεγεῖ, δέϊυπι νἱὶχ Ἴρις, (δὰ ροζίι8 σοϊυπγηδηὶ τῶν ὁ 
Ἠεχδρίαγεμῃ ᾿ἰογαγιῖ5 τηδπάδνιῆςεϊ, ἴῃ υἱὰ5 Αητοομεηογυη Ἔχίοσιδεπάδλπι. δεά πυπαμδηη, αἱ τέο 6401- 

ἄετ, [σίαπο ςοπίρεγαι Ἡεχαρίογυμ οοηίρεξζυα ἔγ. Δα (μ᾽ εἼυβ ξνο ποπάυπι, αἱ ν!Δεἴυγ, ἴῃ ρυδ- 

Ἰϊσουτὰ ρῥγοάιεγαηῖ, (δὰ ρὲ Δῃποϑ οἰσοιῖεῦ αυϊησυδριηῖα ροΙῈ οδίζιηι Ογρεηῖς ἀεἰτὐσγάηξ ἴῃ ΒΙΒ]οΙδολ 
Οκχίλγιεηῇ, εἴ ἴῃ ἰυσσι ἐπι λ ἔμεγαπι ῥγιπλο δ Εὐυΐεριο εἰ Ραπιρἢιΐο. 

ψεγυπὶ δηΐπινεγο [ἃ Ἰ᾿ρίυτη, φυοὰ Ηδχαρία Οτρεπίδπα ποηάυπι ΡυὉ]1ςὶ [υγῖς ἔλα εἤεπηί, ΓιυςϊΔημη), 
ΠΣ [Α112γ, ργαςοῖρυς σοπλπιονιῖ. Νεαας εηϊηλ σγεά01]ε εἰς, 2111} ᾿Ἰρῇ ἀς Ἡδξεχαρ!!ς Ἰπηοτυϊῆς. 

Νόοη εα ξιςεγας Οτίρεηϊβ νἱτα, 4188 ἃ ρυδ]ῖοο ΟΠ γπαπογατι σοηίρεΐξα ἔιο]6 ροῖαῖ Ταδάπςοϊ. Οδίοοβυ- 
γλεηΐ, αυο {Πὰπὸ ππαρηῖγυπι δ᾽ Παρθεγοηΐ, δὰ ΑἸεχαπάγιδην ἐχ αἀϊνεγῆς ὑπάεαυδλαιε τερ]οηΐδυ8 [Ὲ τεςερε- 
ταηῖ; εἴ {τυάϊ4 1114 Ἰηρεητα τη 88. Γ5 ϑογιρίυγιβ ροία; (οποίοπεϑ εἴδπιὶ δἴαιις Ηομλ]]1 ; εἴ (ΟΠογίδεοηεϑ 
Ἰηρεγ δα πιᾶγίγγιαπι ἔοττεῦ Τὰδευπάυπῃ ξροπυγησγο ἱηϊεγροῆϊξε ; ἴὰπὶ εἴδη “ἰπεγα μὰς Πὰς Παρίϊα, 
Ρεγίεουκτίοηςβ, νησυ]α; ἤας ἱπαυδπὶ ογληϊὰ Οτιρθηςπι δά υηϊνεγίαπι (γι ἴδηι οτδὶς οσορηϊἸοποηι δἴαια 
νεΠαγδητίατη ρῈῦ ἅπη08 ἔογο ἐεχαρίητα ἐπι πεη της αχίυ]εγαπὶ. Ιπλτλο ἱπίεγ Αηποοβεπος ἱρίος [οϊδηΐ 
Ρορυΐαγεβ, υἱ Μαπιηπγααπη ΑἰἸεχαπάγι ϑένεγὶ [πηρογαϊογὶβ τηδίγεηι εγυάϊγος δά ΟὨ ΓΙ βάεηι, Δ]: υδηάϊα 
σοτηγμλογαῖῃ εἷϊ. Εσρο νὶχ ροῖυξ ποπιοη ἃς ἔληηλ ΟΥΙΡΈΏ15 Ορεσγυηηας 6}.5 1η ἰΔηΐᾶπι Οὔ] νη πὶ δὐὶ- 
1ῆε, αἱ ἀε ορετε οπιπιιη), 485 ὑπαυδηὶ σοηξεοογαζ, οςἸς γαῖ γηο π1ἢ}}} ΟΠ γι πίδηῖβ Αητίοο δ ἱπποίείςε.- 
τεῖ. (Οὐοπηίγα Ἵγοάιδιὶς νἹἀεῖυγ ροί5, ᾿υσιδηυπὶ ἀς ΗεχΔρ] 18, εἴ ἀς γαϊίοης ἴῃ σοπηροπεηάϊ!ς 115 ΔἀΠΙΡ Ια, 
πλυϊῖυπὶ εἰ ξρε απο δυάινηῖε. (γε !δ116 νἱάςίαγ αυοαιε, ἀὰπὶ ΗἩεχαρῖα τἀπάϊα ἀε]τεγεπε, σεριῆξ 
ἴεσυπι ἀυδίταγι Γυυοίϊδηυπι, πυπὶ τη Ἰασει ἀπαυδιη ργοάϊτζυγα εἴξηϊ; ἰρίθτηχιε δἄεο δὰ ορὺβ οὑπὶ οο- 
Ἰυτηπα τῶν ὁ Ἡεχαρίαγιὶ σορηαῖυπι ἐχεἀϊποδηάυτῃ {(ε δοοϊηχης, εἴ νο] υΠ{Ὸ ορετί5 Ογρεπίδη! ἀερεγάμ 14ς- 
ἴυγάτῃ ρορυϊατγίδιι {185 Τυρρίετε. Επ Δ, αυξ ἀς Ηδσχαρ]ς ἔλπηλ ρεγογεδυδγαηῖ, εὐπὶ {4τ|5 σοπηηο- 
πείεοεγυηῖ, αἵ, αυο σοπολ]άγεῖ οὐτὰ ἩεΌγαιςιβ τεχίαπι τῶν 6, 114, 48 ἀδυπάδθαπε ἴῃ 60, πηαπάδτγεϊ τορυ- 

ἀϊατίοηὶ ; {Ππ| διε, 4 Ιῃ εο ἀςξεγδηῖ, ἃ Ἰποοάοιίοηε, ργα [πίεγργεῖδηβ 4115 τῶν ὅ σοη ἢ Π}}}}, πχαΐιά- 
τεῖυγ. [τὰ δυηὶ Παυὰ ἴλης οαΐυ, (εἀ ἐχ σοηία]ῖο, Οτῖρϑη!β ᾿πηιϊαΐογεηι ("Ὥς ἀγο γοσ. 

Ουϊπεῖίάηχ υἱζεγῖ5 ρσγορτεάζυς ματι, εἴ οχ νογρῖ5 Η]εγοηυπι χφυρυΐάατ «Ποῖ, Γποϊπυτὰ πὸ 
ΔὉ οὔε]15 αυϊάδηλ δἴαυς δἰζεγίς!5 πηάπυπὰ Δοηυῆε. (οηΐτα νόγοὸ Ἡοάϊυς ρυϊαῖ δος ἤἥρπᾶ δά Ἐάϊῆο- 
ποτὰ [οληὶ μαυά διε δΔάπιοία ; ἀυδιυπηηαςε (ε ργοβῖετυγ, πυπὶ Γ,υςἰΔηὰς υηαιάπλ Ἡ χαρά σοηίρεχηῆεῖϊ. 

ϑεά φυξτεηάυτῃ εἰἙ ρΡοίίι5, φυ!άπαπι ἐς 115 ΓλιοΔπυ5 ἔπά0 τὐυάϊνιῆει. ΕἸΠἾΟ τἀπηοη αυοά Ἡοάϊο ρἰδουΐξ, 
ησηλρε, Οδεἶοβ δἴαις αἰζεγιίσος Ἰοουηλ 1η ἙαἸτίοπε [οίδπεα πυ]ὰηλ μα δας : Τεαυεῖυγ ααοδά ϑυρρῖε- 
ῃχεηῖα, αυοά [ιυοιδηυϑ εἃ ἤης Πρη15 Ἰηδυχεγίς; (64 νογεογ ἣς (ξαυδίογ αιοηις συοδᾷ Ἀεάυπάδητίας τῶν ὁ, 

Ἐπ 



ΡΑΒΞΕΒΑΤΙΟ ΑὉἡὐἹὐ ΤΟΜΟΌΜ  Ι. 

4ιοὰ ε45 ργογίιβ (υξυΐοτῖι. Εὰ ογίλη μος υἱείπιυπι Ηοάϊο παυά {υἰροάλυηγ. 8584 Παυά [ἰχυσὲ, αυϊάπατη 
δ'ιυά ροζαεγιῖ Γυςίδηιϊ8 ἄρεγο, ἢ πες οΡεΐοβ πδο [14 ἤρῃδ, 4088 εγδηΐ υοδά νἱπὶ οβεϊογιιπιὶ ἰηΐαγ, ἰη- 
τγογίατῃ δάηγονεγιῖ. Ῥεγρεηάδε Γεέϊοσ ἐγυ τις γοπὶ τοϊδη, ἤδη τηΔΡ] οἱζ τηοῃλοηῖ!. Ερο γϑγο ἢϊς Ευ- 
τγγαι ἀς Τυσίαπο νεγδα {δ᾽ υπράπὶ : ταῖς τιροῤῥηϑείσαις ἐπίφησας ᾿Ἔκδοσεσι, ἡ τὸς ἝἭ Ὀραϊκοῖς Φιλοπονώτερον ἐντυ- 
χῶν "α ἀκριδωσάμενος, “Ἔκδοσιν ἰδοδκληρον, αὶ μηδὲν ἐλλέιπον ἢ τεριττὸν ἐχόσαν, Χριςιάνοις ἑποιήσατο. Μοτῦδ, μηδὲν σε- 

ριττὸν ἐχάσαν, Ἀαυὰ ΔβΙγπχαναγίτα συδοηὶ ἤπεην ᾿ροπεγε. Αἴ τοϊαπταγ, Ν ἀγποπεγ Α]εχαηάγιπδη ρο- 
τας πὰ, δυέζοτς [ςτάπο, πε {ρεγῆα!5 ἰερὶ. δεὰ ἢος ἔδῖθοσ ρογιηάς νογυηὶ ἔογεῖ, ἔδυ  Ἑἀπάδη1845 

1125 συπὶ ποῖῖβ αυ!δυϊάαπ), ἰἀπαυδηλ ᾿ηΐοΓ Ἰαρεηάιιπλ Ργοθζεγηλ οηάκ5, ἀπΠππέϊζα5 δ ἶςε, (δὰ ἀς πηδάϊο 
Ργογίωβ (δ ]αῖα8 μμῆς, Πατυδηγυβ. Ψόγαγη ργοΐέϊο, π6 ἴῃ ῥγίπιο 10 (δηὰ τη ]]ογα νεγραὰ ΕυΓῆγ πα δο- 

οΟἹρίαπγι8, νοϊδηϊ τ], αι τῇ Οοάϊοῖθυ5 φυϊδυίάαῃη, μη ς ἴῃ ΤοΟἸ]ατοποτὴ ἀδαμές8, ἐσυπε γερεγιεηάδ. 
ψιάεηΐαγ ροτίαβ 1{Π1 (ὐοά!σεβ ᾿πἀποιαμη ΠΟδ15 ἔδσογο, Ἔχ ἰοςὶβ 11115, αὶ ἴῃ ταχίαπ τῶν ὁ νἀ εραπίυγ εχ δρυη- 
ἀδητὶ ἱπάμπέϊ!, εἴ φυος ᾶς ἀς οδυΐᾷ συηὶ οδε]5 ἀπππηχεγαὶ Οτγίρεπεβ, ρεγοίψιις ἃ [σίδηο οἰ ̓πιϊπαῖος 

δῆς. δεὰ ἀς Ἑάϊίοηα τῶν ὅ Γυςίληοα Ὠδέϊζθηι. 

5ΈΕΟΤΙΟ ΣΧ. 

ἢ Εαέίογθ τῶν ὁ ρο!ῇ τὴν Κοινὴν Ομαγία 67 Πρίγολίπηι. 

ΑΘΟΕΒΒΙΥ ἀεηίφυε ΕπΠογ 4115 δά εἐπγεπάδιοπεηι συδγίαπη ἴοχίς ϑαεριυδριηζανιγα!!. Ετεηϊηι 1ά, 
4ιοὰ ἀρεδαῖυγ ἃ Γιτιοίάπο ργο Εςοϊεἤὶς Απθοομεη:8, ΗἩείσοδιυθ ΓαὉ εοάεπι ἴδιρογε ργο (γι Πιαηὶς ἴῃ 4 - 
ΒΥΡίο ἐεοηῖδ ν!Δεῖυγ. ᾿ς Πος αυάσηι νὶχ 4υ!ἀαυδπὶ 4]10ἀ, η1ἢ χυοά τεῆλ ᾿ἴδπὰ Ἔρεγιΐῖ, τλθηλοσγιδ ργοάιτπὶ 
τερεγῖαγ. ΜΊΠῚ τάπγθῃ ντάδτυγ, αυθηατη σορ δτοη 6 ρο τὰ ἐγιεγε, ποαὰε σϑυία5 ἱπηπιῖυ τ, πεαὰς τατῖο- 
ὯΕ65 ΓΟΙῺ {ἰςορίαπι σΟΠβΟΙΘΠάι, 81145 Ἠεἰγοῆιο ᾳυδηὶ ἱρῆ [,ποῖᾶηο {τθυθπά485 εἴς, Αἀ Ἡεΐγοβίυηπι Ἰρίτυγ 

Μα, ΄αυξ ἀε [μιοίδηο Ἰᾶτὴ ἀϊέϊα ἔαπηϊ, ἰγαποίδγεηάα οσαηῖ. Αἀ)Ἱοίαγη, χυοὰ {πργὰ ἀς [,αοίδηο ογεάιδιὶς 
δῆς ἀϊχογαπ, εὰπὶ {Π]]ΠἸσεῖ τοχίαηι τῶν 6 Τ᾽ εἴγαρίαγεπιχ ΠΌῚ ἐπηεπἀαπάυστι {πρρ[επάυπηηυς [δ] εοἱῆς, Ιάὰ 
ἐς Ηείνοδιο πλᾶρὶ5 οὐ !}1]6 νι θγὶ, ἢ το ρεγρεηάδζαγ, αυστληδηιλ ἐοηΐοτη Πάνυ! ῆςἘ νιάδαϊυγ ετγῆο 
{υροσίοσις δίαιθ ᾿ηξεγιογιβ Εργρι. .1ηὴ υαἴτασια ἴλπε εχίφηϊ ἢαυά ρᾶυςα, 488 ᾿η Οοάϊοιδυ5 ὁ Κοινῆς ρἷε- 

τίσυς ἀεετγαηῖ : εἴ σοπέγα ΟΥΑΙ ΠτΩΓ τλυἷξ4, 4 1η ἕεχῖα ΗἩΕΧΆΑΡΪΑσΙ, ἴῃ σοπίεηζατα ουηλ ΗΘ ΌΓΑΙςΙς ἀσσα- 
ταῖ Πγηυπὶ ρῈΓ {ΡΡ]επλεηία ἀοαμέϊζο, οχίξοεγυηῖ. Ῥτορέεγεα, ἀβ υἴγλαυθ (ορίογυιῃ Ν᾽ ογἤοπα ΠΟ] ΟῚ 
Ροϊοξ, φυοά εἰρίειν ῥγῶ [6 ἔξσαϊ τεχιὃβ τῶν ὁ “ΓΕΙΓΑρίαγὶβ, πυαρὶς ΄υΐάδην, φυᾶπι 41τεγ 1116 ὁ Κοινῆς, Πἰσεῖ 
μιαυά τάτὰ ρεγίεέξε ΄Ζυᾶτ Ηεχαρίασγιθ, δά ΗἩςεδγαίσυηι ταχέυσι σΟΠΟΓηΊΔΙΙ. 

Οὐοοῖγοα, ἢ ἀϊοὶ ροῆης ἐς τεχίὰ Τδίγαρ᾽ασγι, οὐπὶ 8πὶ ἀπῖς δά σορηϊοηετη δἴαας υἱυσ ἐργριογυπι 
ῬεγνεηπἔἝς, ἂς ῥγδίεγολ, εὐ συπὶ ΗΌΓΑΙΟ19 ἀγέμογεπι δα υδηῖο, 4ιᾶπὶ ἴοχ8 τῆς Κοινῆς ἸΟη επγεπάλία, 

οοπίεηίαγῃ μαδυ ἔξ, ἐὺ τδρὶ5 νοὶ ἤπ}}ς εγῖῖ, Ηείγοβίυπι ἤθη ἴῃ ταχῖα μος τῆς Κοινης, (ξἀ 1η ἶο Τεῖγα- 
ΡΪΑτὶ ροίι5, ΕΘΙΠΟΙΙΚ 85 ιπἀατηεδηϊαπὶ ροίυῆς. 

Ῥοῖζυαϊς δυΐεπι Ἡείγοδίυβ, υἱ ἴλης νεγιῆγαϊε εἴς, Οοάϊςαβ δὲ εἰ Οτγάσος εἴ Ἡξεδγαῖσος ἤθεα, Ὁ 
111:5, φυδυβ (δ ἐοάδηι τεάρογα υἱεδαίαγ Γυοίάπιι5, ἀϊνεγίοβ. Ετις ἐγρὸ δος ἀς ςδυΐὰ 4]1αυ]4 ἀλπάμηι 
αι: εγεπις τηῖεγ τοχίυπι Ογαουηι αὐγαίχας Ἰητεγοεῆιτγιβ, Εγαῖ υἱγίηυς Ἰεχ εδάξῃ ; πεηῖρς, υἱ εχ ἵεχῖα 
Ἡεργαίοο 1υἀ! οι πὶ ρΡοϊεγεηΐ, εἴ (ὩΡΡΙΘἤγθηϊα 6 Ε ΒΕΟἀο ΟΠ 6:15 σταυξυδγεηῖαγ. ΕγρΟ 1η Ρ]εγίαις σοηῇτ1118 
διλδιευγι ἔογοπῖ, 

5ΕΌΟΤΊΙΟ ΣΙ. 

ἢ βηρεέδιω ἐεχς δεῤίμαρίπέαυϊταϊ ἐπὶ (οαοϊδμς Ῥεπέσίσοδέ λοαδίδγγιὲρ. 

Ὧξ φιυδῖιογ ργιγηΐβ, ροίξ τὴν Κοινῆν,  αγποηΐβ Αἰεχϑηάγιης Ἑἀϊποπῖδυ5 ἀϊξζαηι εἰς δαθεηυθ. Επ ἣι 
ἰβίταν ἔοηϊεβ μη, 6χ φυϊδυβ 14 ογβπθ ἀεγινδῖυμα οἱξ, αυἰςαυ!ά ἀφ ἴαχίυ ϑερτυδριρίανιγαι! Τὰ αχιει (ς- 

οὐἱὶ τογῦϊ Οοάιοίδυς πιαπάδτυτ ξαϊτ. Ἐπ ΠΜΠΐ αυϊάςπι νἱφεῖας, (οπιπίδυ8, φυδ ἐχ πᾶς Οὐοάϊοιπι Το] Ἰδεϊοησ 

τα ϊῆὶ οὗνϊα ξπεγαηῖ, [ἀγατα δἴαια ἐτεγαπι ραΥβε 8) ἜΧ 113 ΠΟ 8 πε υηυαλ αυ]άδηλ ρεηϊῖι5 ἱπζεγοϊυ πὶ 

Βμῆς, (ε4 ἤπρι]οβ τενεγα ἀϊμαδηφνηῖδ ἴῃ (οάϊοο8 Ῥεπιδίθις δ! σοὶ μοάϊεγηοβ. Ετγρο εἰ ἔοηζεβ μος, εἴ 

125, ἰῃ 4085 {εἴς οβπιιάογαηϊ, τεχτὰς ϑαρευβριηζαν!γα 15 ἔτ 1145, ἐπηπγδῦισι ἐπυπλογαῦο, εἴ ᾿π’εΓροπᾶπὶ 

Ῥᾶυς ἀς 1η641ς}19 {{π|5, αυϊδυς Δ η}}}185 12 ἃ (6 ἰηνέςσοτα ἀϊρηοίςεπάδ [υηΐ. 
Ῥχίπυυϑβ ἔορης εἰξ ἡ Κοινὴ διτηρίαχ, συλ νοοο, ἔνε ποπάϊπι Δ Ογίρεης επιεπάλια: εἴ ετγὶξ 14Π1, ΠΗ] [1]- 

ἷατ, ἴῃ τηδηϊξείξο, σογαρίαγα μυ)]08 Ἔχοτηρίατα (ἀρεγεῆῖε. Νϑαιε ϑηῖτὰ 14 οπλης, 4ιοά ἡ Κοιὴ ἱπίυς ἀσςο- 
Ρἰς ἀϊν εγοοϊογὶβ 8]1, ργομ θε δῖ, ἣς ροῦϊι οἃ ͵ᾶπιὶ ἀρηοίοι. [τοῦ γα ργὰβ νοσὰπὶ ἴσια εἴπη Ρόγιοάογιπι 

ἱηέθσταγιπι Ρεγηχυτδεοῃ 65, ἔεγγαῖ τάτηθη ἴῃ Ρἰεταια ρΡγϊπγανᾶτα {πᾶτ ἐογιηάγη. 1)ινογία εἰξ ἢϊς ΠΠς, (δα 
Ὡοῃ ἴῃ υηϊνογίο. Εδι ἴῃ οχοιρίατὶ Δ]άϊηο ἔς ἐδγναίάτη σοηίοραι Μαΐι5, εἴ τοέϊε χυϊάθμ ; πεαὰς 



ΡΑΖΞΕΑΤΙΟ Αἡὐ ΤΟΜΟΌΜ ΊΙ. 

γοῖο ἰδηΐξυμπι ἱπίεγοῖϊο αὐθιέγαϊυβ οἱζ ᾿πίοσ ΑἸάϊηπλ ἃς Ν᾽ αἴισδηι πη, νὲ πο ἀς δ᾽ δίιςσαπο σχυοαις 146 η} 
εδηΐετεῖ. ὙΤταῃίοσεηάα εἱς ᾿ριτὰγ δὰ (οάϊοοϑ τῶν ὁ απινεσίοβ εδάθγα ᾿ἀϊσαηάι ταῖο. ΕἾ 115 τυ] σοη- 

εἰηοηξ ἴῃ ΠΙδτ8 Ῥεηϊαίευ ἢ), ἀς αυϊδὰ8 πυπὸ ἀρίζαγ {0]15, τεχίαγα νεῖ ΑἸάϊηυμα νοὶ] Ν᾽ δι σα ΠῚ, νοὶ δά 

ΔἸτοσαῖσυπι 4υ8Π| ὈΤΟΧΙΠΊ6 δοσεάμηξ; {Ππηξ 11 οΓρῸ εχ οχοιηρ δι ραυ]αἶπλ ἴἅπὸ ἀϊνογῇβ, τοξεγεηαὶ 

ἴδγηεπ δὰ ἔβη] πὶ τῆς Κοινῆς ποπάππι Ὁ Οτίβεπο οπιοπάαϊς. (ἴ18168 Ἰη4ς6 νἀθρυπίυσ (οάϊοα5 Ππιεὶ, 20, 
21, 59, 64, 83, οἴ 41}}:} Βογιπι Ππ}} πὶ} ὃ 

Ε᾿ ποῖ! τῆς Κοινῆς υπᾶ εξ, φυοά 10] εῃπιΐογ Τεγνεῖ τᾶ, ας σὰπὶ ΟΡ] 15 ἀπ πιηχὶς Οτρεμεβ, εἰ ας Ἰάθο 

ε φυϊθυίάαπχ Οοὐάϊοιθυι5 εἰϊπϊπαῖα ἤμογαης. ΑἸΐεγα εξ, χαρά ρῥγα ἴς ἔδγαϊ ραυςα ἰδηξαπ), Γεἀ ραυοα ἑατηςη, 

ΕΧ 115, φυαῖδυ.5 αἰξοσγιίοος ΟΥ ρθη 65 Ῥγβυλ!ξ : ΘΥα ΠΕ ΘΩ1ΠῚ ΠΟΠΠῸΪΪα, 48 ἃ (οαϊοῖθι8 σῶν ὁ Οτ ρϑη!δη15 ἀε- 

ξεοεταηῖ, {δὰ ηυε5 ἔμεγαηξ πὲ Β]]ο τ πῸ8 τοῖς ὁ δῖσας ὙΠεοάοιοη! οοτμλληια. Ῥόοστο, ἡ Κοινῆ ἴῃ γοσδῦυ]ς 

᾿ς 1Π|τ, δἴ 1π ἡδγγγοῃ!β σοπέοτστηδίοης, ἰδηίαπιὶ δἰαυεηι δυϊ νοϊυεδξι8 ραυο τεγποίοσβ δῖ ρτρίτα ξ Ἰοσὶ 8 

ΗεἸἸεητοὶ ᾿ππηυδδὶῖ : ογὶξ οτρὸ ογυάμι 1,εἄοτίβ αἕ 1π {15 ΙοοΙ5 ρόγοιρογοῖ ἤδης Ἰηάοΐθῃι 6].}5 ρεσυ]ια τοῦ; 

Π8ΠῚ δὰ δϑπ} ἐγ, ἢ]! πἄδιη ποηπυ}}: ἴῃ αυϊρυΐίάαπιχ (οάϊοι 8 ορεγᾶπι ταὶς ἀεάεσαης. ΟἸυϑίξοποπι ἴῃ 

ἢ9 τοῦυ8 ᾿πιΠ βτ ΠΠ 18 πηονεο ἰάπίμυπι : ομγηϊα σὶῖς ρεγνοϊιραηάα οὲ σομῆεηιτιεηάα 4115 το ηαυο ; ηϊ- 

τηϊαπὶ εἰς δ ὑπὸ Ποηλπὸ δἰ ασυϊοαυδπὶ 1 μος οροῖα ἐχρεέϊασο, φυᾶηλ αἱ ραγίθ8 οἀϊζοτιβ δά ο]ἴοσ οἷς 

ηὐυᾶην ροΐϊπε δοσυγαῖε ργείϊεϊ. 

ϑεσυηάῃ5 (οηβ εἰξ ἡ Κοινὴ Ὁ Οτβεης τ επποηδαία, ἧνς ἰεχίαβ τῶν ὁ Τοίγαρίασιβ. [ἢ (οάϊοιθυ8 χυϊ- 

Ὀυΐάδιι Ὠαδείιγ τεχίιι8 ραιΐο πιᾶρῚ8, αυᾶπι ἴῃ 8113, συγΓαυἶαῖς σαὶ ΗςΌγαιςιβ οοηίογγηαῖῃβ. ΝΒ οτρὸ 

δίς εἰοιίυτ, ἐχ φυο Ἰἰχυϊάο ἀ!)ιάϊςατ; ροίπτ, υἴγαπ ἡ Κοινὴ ποῃ δπιεηάαία, δῃ εχίι8 ΗἩσχδρίασιβ ρίςης 

{υρρ!ςεΐυ8, ἱπ Οὐοάιοιδυ5 Ὠιίος δἀΐεγνοίασ. Οὕο ΕἸρΡῸ τὸβ σοοιάοῖ ἡ Αἀ αἰξεγαι, αἴ νοι, ΟΧ ΤΘηἴΘΠΓ18 

ἀυάρυ8. Αὐξ ἀϊσεηάππι οὐ, ἰεχτὺβ τῶν ὁ Τ᾿ οίγαρ Αγ Ἐχοπηρίασια οσηηϊα ἱπέεγῆς, (οάϊ!οοϑηιο ἐσ ἀϊᾶο 

σεηεῖς Ἡδεχαρίαγεβ εἷΐε, ᾿ἰοεῖ Ἰεθιοπαπι Ηεχαρίατγιαπ), εἴ φυάετῃ, αυοὰ οδ ρεγαιαηι τῖσαι] ς, ὨΌ]]ἀτιιτΣ 

ἔετς ἰῇ Ηοχαρί για πι, ̓ πῆπιῖα ἵγῖνα οχ 118 ὀχοιάσσιε: δὰξ ἀϊσοπάμπι οτιῖ, σο] πηης τῶν 6 Τείγαρίατὶβ ἐχ.- 

δηηρίατια αὐοράδπι δα ηο08 1ῃ ἢϊίος (οάιϊοειθυ5 ἀενεημῆς, σοπηρίεχα ἰθξεοπεβ τυ ϊαβ, αυδὲ μαθυσσγαης Ἰοσυτι 

ἴῃ Τοςγαρ 15 Ῥγίπιο, εἴ δῷ 1}}18 δὰ Ηοχαρὶα πιοὸχ τγαηῆαῖο ἔμεσαπῖ, Νεαὰς νοῖοὸ οτὶξ πιίσα, αυοά [εΧ- 

ἴω9 τῶν ὁ ἴῃ Τ οΙΓΔΡ]18 ρσορίυ8, 4υδηλ ἰοχίυδ ἴῃ Οοάϊος 0110 τῆς Κοινῆς ϑιιαρίιοι5, ά Ηδεδταῖοα δοςεῆεσι, 

ῃ Οτρεηςθ8 Ἰςέξιοηε5 οσὰπὶ [Ὠϊογργεῖθυ8 Οτξεςῖβ το 418, δίχας δάθο ουπὶ ζοχέι {ἱ δνι Ηοδταϊςο, οοῃ- 

δτυςηῖεβ, 6Χ ΟΠΠΙΌυ5, 4108 δα Ἷς ἀοςογίεσο ροΐαϊξ, (οάϊςοθυ5 τῆς Κοινῆς σΟἸ]οροτιξ, οἴ ἴῃ τοχία τ πῃ πὶ 

ςοπίμ]εγιῖ. Ηος ᾿ἰρίμπν νεσο ἴῃ Τ᾽ έγαρ 8 νἱάςζυν ἐριῆς. Ἐξ. ἐοτιρῖοσ ͵απὶ απίς οἰϊδέυβ ΕἸΥρορταρβάσγυπι 

δὰ ΕἸαιαπι εἰ ΕΖεκιοΙεπι τῃ Οοάϊος 111ο, οσὰπὶ ὰο ΤοΟ]]δξι5 ἤιεσγαῖ Μασομα]άηυ5, ρυΐαραῖ στραρηὶ ᾿ητεγοῖῆς 

Ἰεέζογεπι ςεγίογοπι ἕαςεγς, αἰπαΐχας Ῥγορμοῖς Εκιξιομ 5 οπηποβ πῃ Οοάϊος Ἡχαρίαγὶ σὰπὶ Τεῖγαρ! 15 4υο- 
4υς διῖς ςο]]Δἴ45. ἴδπάς νϑγὸ Βος, πῇ χυοὰ σπηυϊῖα ἐπεγιπε ἴῃ σο]υπγηᾶ τῶν ὁ Τεϊγαρί τὶ, συ {Ὲ Ἶῦα 

δπηεηάαῖΐςε εἰ αὐ Ηερτγαϊςα δοοοπηπηοάαίς αδετοηξὺ Νόοφὺς τά δἰζογατη πλισιπὶ οἱξ, φυοά {ςἸ]σεξ 11 τῶν 

ὁ (οὐϊοςε8 ποάϊογηὶ, φὰὶ δά Ἡρῦγαιςα ὑγορίυϑ υδηλ 4}}} δοοεάυπι, ῃδυά ἕδιςπ τεχίυγα Τὰ ουπὶ Ης- 

ΌὍγαιςο!5 ἀοσαγαῖ!8 σοποι]δῖαπι Βαῦξαηῖ. Ναῃι εγαῖ, φυοὰ Οτίροηεβ ἐχ (οάϊοιδυ τῆς Κοινῆς, αιο5 μαδυϊ, 

ἤπὸ Τρ] πη εῃ 18 4]1εἢ18 μδυά ροῖυ!ε εἰῆςοτγο ; εἴ 18 0116 αυϊάθπυ δὰ οοϊαπηπάγα Τεϊσαρίατομι ΠΠρρ]ς- 
Τηςηΐᾷ οχ αἱϊεπο δαππηονιῖ. 

Ἐχ {επίςῃτ}18 πηοᾶο τεοιδι]8 ΕΡῸ φυ!ἄεπι ροϊξγεπηαπι πὸ ὥς δηλρίεθοσ, φυΐῃ ορίετ αἱ σαβ δά ᾿πγῸΠὶ 

Ῥεγίεηϊζεζατ. Θυεε ποπεπ) ᾿[εγὰΠ} σηουςο; εἴ ἰῃ τονοηάο ἀεῆρηο ἵρεοϊαίιχ (οάϊοεβ οχ ἴο ρεπεῖς, εχ 400 

10η 1, ΠΠν1ςς, 44, 75. τού, δὲ 8111, ΩΣ ποῃ ἴῃ οὐηῖθα8, δὲ 14] 6 ΤῈ Δ] α Ρυ5, 1δτι5 Ρεπέδιους ἢ. 

ΕΓ ποῖι8 τοχεύβ8 Τοϊσγαρίδγις ὑπὰ νἱάεϊυγ ες, συοά Παροδὲ γυῖα, ας ᾿π ἐχοσυρίασὶ τῆς Κοινῆς ΑἸάϊπο 

ες Ν΄δίςδηο, δυϊ 1ῃ [10 συοάδιῃ αἰ εσιιγιιι8 σΟΠΏΓΩ], παυὰ οχίδηϊ, (δὰ μαδεηίας ἴῃ (οάϊος γεσε Ησοχα- 

Ῥίατι ἤπὸ αἰξεσιίοο : εα {ς σεῖς Οτῖροποβ τπ χυϊδυζάαπι ε {18 τῆς Κοινῆς Οοὐιοιδυβ ᾿πνομογαῖ, εἴ ρσίπιο 

οοἰαπηπα Τοΐγαρίαγι, ἃς ροήξγεπιο Ησχαρίδτὶ, τηαπάανις. τις ]1ὰ ἰοχεθς εὐαίάσπιλ ποῖα, χυοά ςα, χαϊ- 
Ὀυ5 αἰζετιοι ᾿π Ἡσχαρ]}15 ργρεπη ετοδαπίυγ, οπληΐα χυΐάστα, πἰῆ πες ροϊιηοάμπι ἱπάυχοτγιπε ᾿ἰδσαγιὶ, δαΐ 
αυδε ιεγδηξ τοῖς ὁ εἰ Τ εοβοίίοηὶ ςοπητηνηΐα, {οἰ επηϊτεγ οπυείαῖ. Ῥοστο, μος οσὰπιὶ τῇ Κοινῇ ΟΟΠΊΠΥΙΠδ 
δαδεδις οχέ8 Ὑειγαρ ατ8, ασυοὰ ἐς 815, η2 ἴῃ Ἡδεχαρ]ς οτπὶ οὔο]}18 ποιαρδηζυγ, οπληϊα, ὩΠ αι 

ΠΌγΑΣΙ! ροίξζοα οἰ: λπανοσιηζ, Βα ο]1εγ σοηΐογνοῖ. 

Τοτῖυβ ἔοῃβ εἰϊ τεχίιβ τῶν ὁ Ηοχαρίατι8. δεἀ ἤσπο πογαϊπο ἰδηΐαπι. Αἀ ραγῖεβ Ῥεπίαίθυοαι τυ]- 
48, Τὀγναῖαγ ἧπο ἀιιδιο τη (αι οῖρι5 Οτβεοὶβ τοὶβ ΓΝ, νι Νοη ἀϊοαπι νεῖο χυοὰ δας ἴῃ 1}}15 Οτξεοῖβ 
4115. ΜΙδὶ δπὶπὰ (οάεχ Υἱχ ἐγ Η χαρασὶβ οα ἀς σαι ἑδπέμῃ), υοά παῦεας {πδιηάς ᾿ἰεξξιομο8 Ηεχα- 
ΡίΑγεβ {Ὁ αἰζοτις!β τπῖιι5 Ἰηἀιέζαβ : ΠΙ81] Ἰηὰς ἀϊσογοτχ αἰ, φαδην μπμης Οοάϊοοτη αὖ ΗΟ ΧΑρΙΙ5 ποπηυ]]8 



ΡΆΦΕΑΤΙΟ ΑΡ ΤΟΜΌΜ !. 

τηυξθατι. ἘἘὼΠ Ἡοχδρίατιϑ υἹὰςριίατ δ᾽ χυδπίο μϊηυ5, ἢ μαρεας ἰδπίμαπι ἰεξίοπεβ δ !αυάβ ἤης δἰξεγηοιβ, σὰς 

ἔοσίε στ 15 ἤρῃ!8 ποίαξεε τῇ (οάϊοα Ὁ}}0 νετε Ἡδχαρίατιὶ τερογίδηῖαγσ. Ἐκοηϊπ), φυοὰ Τρτὰ ἔαῆϊιβ {Π|, 

ὩΌΡΑΓΘ ΠΟη δυῆηι ᾿ἰοέζιοηοϑ Ὀδηθ τηυ]αβ ὙΠδοάοίοηϊβ, αἰϊογιίσο 'θ Ἡδσχαρὶ8 Πρηαῖαβ, ρσιπηο τῶν ὁ. 

Ἰρίοσι τ ργορσιᾶβ ἐπῆς, εἰ ε Τ εοἀοζίοπα οχοδρῖαβ ΠΠ6 ἤδης 1ο]ιπηπηοάο οὗ σδυίατη, αυοά ἃ (οάιϊοϊ- 

Ὀιυ5 τῶν ὅ Οπρεοηίδηῖς ἀείεοεγαηι. Ετιξ τι Οοάοχ νεγε ΗἩσχδρίαγὶβ, οσὰϊ Τοἱθηης εἰ Ἰεέμομαβ οπγης5, 

ἴαγ 485 σὰπὰ οὔε]15 αυᾶπν 4188 οσὰπὶ αἰξοσιςι5 ἀ ἘΠ πραΘθαπίιγ, σὰπὶ δάση Πἀς ἐχῆιροτς Νέες οδῆα- 

διῖ, ἢ ἔοσῖς ἥρσῃᾶ τρία ἀείδοσειηζ. ' 

υατίυ5, Θυϊπευίχας ἔοη5 οἵδ, ἘΠ ΟΠ ε5 Γαοιαπεα οἱ Ἡείγομιδθα Ηδ5 δυΐδγη ἢϊς σοη)]αηέϊε δείη- 

βάτη. Εἰ οἷϊ, φυδπέυτα νιάεο, ἀππηι, φαοά ἴπ Γι ποϊδηυπὶ οἱ Ἡοίγοθιαπι ραγιίογ σαάεξ, ὨΙΠ.ΙΓα ΠῚ ἴῃ τα 15 

Ἰιοοπί5 605 αυδηλ ΟΥρθη658, Πα 6 ΠῚ (ἀτηδη ᾿ηγαδηΐαγ, ορῆς. Νοῖα {πὶ 1115 ἴα ϑυποάι Ὠεοτεία : 

“ἰ Ἐνδηροίια, χαδ ἐα] αν Γοϊάπα8, Αροσγρηα. Εὔναηροὶια, φας (α]ίανι Η δ ίγοθιι5, Αροοσγρμα. ΝΒ 

ἔοτῖς παισαπυ, ἢ αἴθ ἴᾶπὶ ἴῃ ἰσγαξζαηάο Τοϊατγηεηΐο γ οΐεγο Οὐοο, φυᾶπι τῇ ΕναΏρΕ 115 ̓ ρή5, Ὠϊλ ΠῚ 

Προ [10 οὈίεοσιαξιβ πΠ. ΝΠ] ἰοτγῖς πλίτλτι, ἢ δὰξ Ἰεέζιομοβ ϑερειδριηξανιγαϊε5, αι ρ5. πιἢ}] τη Ης- 

Ὀγαῖςὶβ σοίρομάεδαΐ, ἀ6 τηεάϊο {ππιγηονεσηξ, αὰξ ΗἩερταιίσλοβ σσεῦτο τ ]]Πνοσιπὲ 1π τεχία Οτεοο, δἴηϊς 

ἴῃ. 60 Οτξοιϊξαιβ ἰρθοιοτ 8]14ᾶπὶ σΟΠΟΙΠΠΙΟΣΙ5 σοηέογιηδνεσιηΐ, ΝΝες ἀσίμηξ Ἔχεγηρία τῇ υἴγοσιιδ ρεηετζα. 

Ιῃ ἢϊ5 ἑοσγίδῃ αἰζεσ δἰζοσο 16 πηϊηὰ8 δυἀθηΐείη ργῆατγεῖ ; 64 4]1ΙΊη]01ἃ ἐχ ἢος σεέμογο τῇ αἴγζοηιο ἀεργομεη- 

ἄοτεβ, ἐσ χυϊριι8 σοῃδοογείυγ Ἰὰ ἔογα οσηηθ, ἴθ 4ὰο ἑοχίαβ δογὰπὶ αὖ ΗἩοχαρίασι ἀιογεραγεῖ. [Ι͂ὴ ϑυρρ!ε- 

ΤΩ ΘΠΕ5 Ἔπῖτὰ ἔοσεηΐ ἰἀπζαγη πο διαὰς ᾿ηἴεῦ 16 ςοηήπ,11}65, ἢ τηοάο δὰ α Τπβεοάοζίοῃς, αἱ ἐεεῆς νάείυς 
Ὀΐεγαις, ὀχοθροσιηῖ. | 

Ερο νοῖο φυξ ἀς :πάϊοι 5 υἱσ!)ς ἘΠ ΟΏ 15 ἀϊχοτῖπλ ποη 1ἴἃ 1ΠῈ6]ΠΠΡῚ να] 1πλ, ἴα χαδπλ τρίς δὰ χυξ- 

{Ἰοπεῖ ἢᾶηςο ἀ)ἀϊςα ματα της δοοιηχογηι. Ἐὰ ταμζατη γενοῦ δἰ τ σῸ, 4αϊθιι5 τις ρεγρεηῇ8 νᾶ δὰ ἀϊ- 

γυἀιοαπάδηιχ ἴατὰ ἔδοΙ] 5 ραΐεδι. Νατα συδησιαπι Βαταπιὶ ἘΔ ΙΟητ πὶ ἐχοτηρίαγια ἴδοι] Τεσεγηὶ ροίπηςξ 

Ὁ οχογυρ σι τῆς Κοινῆς οἱ ἃ Τοίταρίασι θυ συοσαδ, ἰπηθη αὐ δΔὉ Ἡεχαρίδγιῦι5 τις Ἰδρτορεπίυτγ, ἃς 

Ρταίθγιπλ ἀξ ἢ ἀπιαΓαν ΓΙ Ἰητοσ 16 ᾿ηγισεηι τηδηϊξοίϊο ἀιρηοίςαπίωυγ, οπληϊα τη αἴγζοασὰς ΠΉρΡΏΪΑτΙ τη εἰ ἀ1]1- 

σοηΐογ (οοιϊαηάα αἴχφας δηιϊπγαἀνοσγίεπἀα ἐγαπί. Τοΐα ὨΙ ΠλΙγα ΠΣ. τὸ8 ΠΟῚ ηἰΠ ΡΟΙΣ ἰοηρσαπὶ ρογνείειρσαίο- 

ὩδΩλ ΟΧΡ] σαι ἤιο8 μαριΐζατα οἵϊ, 8615 πὶ ΤΩΙ Ργασοπετο, τεχίαπι Οοάϊοῖβ πιοὶ ς8 ρὲ οπηηςθ, ῃΠ 

[411ὰτ, Ῥεηϊζαΐθαςοῆι Πἰδγοβ, αξ δὲ (Οά!οῖβ 72 ρεσ ἰἰΌτοβ γος ρτιογαβ, ἄὰς χα ῥσοσγίιβ Ἱποορηϊξαπλ ὸ 

γι άστι ; τυυϊῖα δαΐθτι πλ1ἢὶ ρος δάση ἔδοεγε, ἴῃ 115 Οοάϊοιθυ5 ἀμοῦυβ ἀπᾶ οἰ {γιῦιι8, 19, 1ο8, 118, πο 

ἄϊοαπν εξ ἴῃ 4115 φαοηὰς ρος αυοίδαμῃ τεχί8 Μοίβδιοϊ ᾿ἰρτοβ, οοηήδσνατὶ αὐυΐψας ἙάΙτομΐ5, ἀς ηυᾶ 

Ὡυης ΔρΡΊΓΟΣ, ἘΧοΓΡ]ασγιᾶ. 

ΙΔ ταϊῃὶ πηῖος ἴῃ νοιῖβ εξ, αξ χυδα ᾿ρίς Ὀγονιτοσ ἀοἰδανὶ, οδνεγίδμεασ δηϊγβ Εταάϊτογαπη, ἀπὰπι οΟ] δτῖο- 

ΘΙ δᾶης ρεσνοϊνδηϊξ, ΠΟ εἰ5 Το] οοῖ, ἢ χυϊὰ νἱάσο, ]ενὶ δυχι]ο ἤλζαγα δὰ ομαγαέζεγα Οσάϊουτι ἤπραϊο- 

τΌΠλ 80 ἴοχῖμιπὶ τῶν ὁ ἀ!ρῃοίσοπαοβ. Ἐχογιδίυγ 4]14}18, 41 δὰ 45 στοϑ, ποηάιπι 1115, αὐ τῖῃὶ αυϊάοπὶ 

νἱἀδέιγ, ἐχρίοσαῖαϑ, σὰτ Ππυάϊο ᾿πηρεηήΐοσο {ες οοηΐοταῖ, εἴ ογαηῖα ρεπιΐα8 ρογίοσυξζεῖασ, 111 ερὸ πες 

τρἤάϊα Τὐταϊηπἕγο, τα ιπχοῖ 1ρί6 ἴΔης ρδγαϊυϊαδυηάυβ, ἃ (Ὁ ἢάς δηῖα ᾿πϑυάιία τετπὶ ἴῃ ἔασορα μετ 

ἢο5 φυϊηάἀοοίπι 14πὶ ἀμηο8 Ῥεσίυταίιοης ἐγαάιζοτγιιπ) ἐχρεξιδέοηι {6τἸϑέεσεσο. 

Ὡς Ιρίο ορεῇϑ πιεὶ ππξαΐο ραιουΐα οπγηῖπο ἀϊοεπάα τ. Ἐσυϊάδπιχ ἔὰπὶ Αὐδοτιῖας!, χὰ ναϊεραῖ 

Ψετγῖο ϑερεπαριπέαυισα 5 ἴα ΕΟ] οα ΟὨγΗΕ ῥσίπχοονα, τὰγω {ΠΈ11|τ8{1, αυδ8 δὰ Οτιεισε ϑαογαπλ 6χ ςο]]- 

ὕοης τοχιὺβ Οτϑοὶ οὐπὶ Ηεῦταϊοο, τεἀπηάαΐζαγα οταξ, τηάρηορεῖα ἀθθογι ἀυθι γα θατ, αἰ 1ὰ Ἰρήαπα, συοά ἔ6- 

Ἰιοῖον ἐδέϊαπη εἰξ τῃ ϑογρίοσιθυβ ρθης οτμιθυ5β, ρογποογεζυγ τπ τοῖς ὁ ασυοαᾳας ; πορο υἱ [οχίι8 σΟσληλ 

γοτι8 ρεγνοιραγοίατ 1 ΓΟΠΙ ΓΘ ΏΕ15 ἸρΡίοσατα υπινογίβ. Θυο ἐδέϊζο Ἰρογαθαπὶ ἀδίησερβ Γαϊυγατα, αξ πὰ 

αυϑείξο, φυοπηοάο «ἃ Ηερταῖςα 16 μαρογεῖ Ν το ϑεοριαδριπίανιγα 5, πγαρῚ5 δυίριοαῖο Ταρίεαετεῖατ. [ἡ- 

Τα Ἰρίξας οάεγο τῆς Κοινῆς ΕΧΟΙΏΡΙΑΣ οἴηηὶϊ, αυο ροΐεηι, τοσαπ δὰ ἀδῆπίεπάυπι τῶν ὁ ξεχίαπι ἀρραγαΐα. 

᾿τηγαέζαιη. Εἴ, φαῦπὰ νἹάστγεπλ ργορτίδηι ἀϊνογίοσι π Θχοια ρ]ατιαγα ᾿πάο]θπὶ ἃ ὟΝ ἀταπτΡυ5 ρα Π] πὶ οοιλ- 

ΣΟΙ ΓατῚ, ̓ ῃ 115 ὁποίδῃ 18 νοΐαϊ ἀρυπάδ ροξι8, φυάγα ράτιπλ, ίάσεσαε. Ἡδυα νοσοὸ π|ὲ σοπηπλιτζαγα, αξ ρΡᾶτ- 

ἴ68 ἀράγα νοὶ Ἰυἀ1ο}8 γε] οοσγθέζοτιβ. δ σια8 ἰεξθομςβ ἴῃ οσα ἀϊζογαπλ Πγαπὰ5 ἔγαάο ; 1ςἀ πῃ Ἰφηζοηίια ΤροΓ 

115 ἔσσεπάδ, τοχίμσυθ τῶν ὁ σοι θμάο ῥὑτὸ 18, συμ!αας ἔππιδζασ γατα ἴαο. 

δοαυϊξαγ 4Πὶ τὰξ ΘΧΘΓΏρ αγια 8, οχ ααϊδυι5 ομληϊα 1ῃ [1δτι8 ΡῬεμέαίθιοίι ΒαιΙοΓΙ ΠΩ, Ππηρυ]αῖιπλ ἐπυπηςε- 

ΤΕΏ,. 



ῬΕΖΕΑΤΙΟ ΑὮ ΡΕΝΤΑΤΕΌΓΗΥΜ. 

ΠΟΑΡΟΤ Ἱ. 

Οράϊεμηι Οτσοογηηι ἱπ Οἠαγαΐξίογε ἔὑὐποϊαϊδ, φμογμηι ζαγίαπέοες ἀπο Τοηιο τηαμαηί 7, 

Εἰπηηιόγαΐῖο. 

Ι. (οάεχ σοττονιανῦς. Εὐ οἿτπι α ᾿ιδτῖ5 Εοθεγ Οοιίοη, Εχανῖς Αὐγαῖ. ΕἸοΠαγάμς [4π|65, ΒΙΡ- 
Ἰιοΐδεςα (οττοηϊαηα (υος, δὰ ἐοἸαπὶ Οοά!ςΙ5 ργιυπ δάϊοτιρῆις ἤδο; “ Γδεγ Οδηείεξος ρυ]σΠογγι Π1}5 

βρυτὶβ {Πυπλιπαῖιβ, εἴ ΔΠΠΙΘΟΣΜΠ15 ΠΠ ΓῚς σαριτά δὺς ἀητα χυδταογάεσιπη δυϊ οἰ ΓΟΙεΓ σεηίεηοβ ΔΠΠΟΓΙΠῚ 

Ἔχαγαῖιβ ; ΄αυςπὶ ἀε ΡΒΠρριδ τη Δηρ]δη) εσαπὶ τυ]εγυης ἄὰο Οτγαοογατι ΕΡΙΗ͂ΤΟΡΙ τετηροτγίδυ5 Ἡεησγιοὶ 
Οἶἶαν!, εἰ ἄοπο οβεγεηΐςβ, εἴ ρεγῃιδεηΐεβ ἐχ ἀπίαυδ τγϑάι τόπο γεσερίμη), αΖυοά οΟΪ:πὶ ἀοπγ πῇ ἃρηο- 
(τεγεῖ Βεδίυπι Οτιρεπεῖη. ΕἼ Ζαρεῖπα Ἀσδριηδ ἔε]ιοὶβ πγογλογιδς δὰ, ἰη ΒΒ] οἴἤδοι λορι Αγοῆιν!β τα- 

ρΡεγίυπι, ἀςάϊε Π]υ γΙΠπλο Εαυ 1 [ομδηπὶ Εοσίείους, ίαο ἴῃ Οτεςῖ8 Ῥγαϊςέϊοσγι ; 40} εοάςπη, σοῃί]εἢϑ8 

Ροϊδεγιῖαιι, θεάν Τείδυγαπι (ὐοττοη!απυχῃ.᾿" 

Ιη ζιποῖο ἱποεπάϊο, χυοὸ Βιδ]οιῆεςα (ὐοτίοηϊάπα Δπηπὸ 1722 ὁογγερία ἔτι, Οοάεχ ἢϊς, ργαῖεγ ἔο]18 
ρΡᾶυσα βάτηπις πλίεγε αῇεξια, ργογις Ἰηζεγῖ. Εταρτηεηΐδ ἴα, ριέζυγαβ δ1αυ45 (ας !5 ρατιείαας ἄς 

τεχῖα ε͵υ5 αυδίἀαπι σοπΊρίεχα, ἴῃ ὉΙ1η15 [4015 γε ᾿ποι!ἃ {πτηρίὰ ϑοσιεῖδῖα Αηταυάτγιογατα Τιοπάϊπεηῇβ, 

ΔΏΠΟ 1744 οὐτὰ Ρυδ]ῖοο σοπιηλαπιςαδαηῖιγ. Εταῖ ἤος ἐογιαπατηισηυπ), ασυοὰά Οταῦτι5. οἰγοα ΔηηιηΣ 
1701 ςοπίυϊεγαῖ ἤυης (οά!ςεπὶ συ ΠῚ Εάϊοπε οπιᾶηα. (ΟἸ]Δεοποῖ ἤδης, ΑΔ ᾿Ἰρίο Ογαδιὸ Ασδάδξηα 

Οχοπιεηῇ Ἰεραίδπη, ε (σγὶπι15 ΒΙΒ]οἴἤεσι Βοα]εἰδηδ ἴῃ Ἰασεγη πῆς Ἀενεσγεηάυς Ηξηγίσυς Οὐεη, Μ. Ὁ.. 
νιν ϑδσγας Οτιτσεβ ρογιῖα, τηυ]αγαμίσχις Πτεγάγατα εἴ ΕΧΙ Δ ΙΟη15 ἰαυάς, σοἸε γα ΠΠπλὰ5. [16 νεγὸ 

νογθα Οταδι! ἀε (οάϊςε ΑἸεχαηάγιπηο δοσοτησηοάανι δά (οάϊσετη ἤμης αυοαΐε ἀείοτιθεπάμῃ, εἴ εὰ (ο]- 

Ἰλϊίοηι Οταδίαπα ὃ ᾿ρίο εἀὐϊία ργαπηῆςτ, Εχ 15 ᾿Ἰδαυς εαυδηῖα ἐχίςγι θ 1. 

“ἘΠῚ γλεγυ γαπδοειβ 'ἰπ ἡπαγίο; σπαγδέζεγε ὉΠΟ14}1 Ἔχαγαίυβ; ἃς ρα ΟΠ ογγίπηῖς πρατγίβ, ἈΠ ξπογιλπὶ ἀείοτιρ- 

(Δπὶ γεργθίεπιαπεδιιβ, ογπαῖαβ. Ν]]15 Παδεῖ ναὶ] δοςδηζαυσηλ ναὶ ἰφιγιζαυπη ποῖδϑ ; η0}115 νοσὰπὰ ἀϊ- 

ἀἰπᾶίιοπεβ. ϑίπσι]ο ᾿ἰπ6α τεέϊζο ἴγάγητε ἴγᾶη8 ρᾶρίηδθ ργοάυξϊα ουγγαηξ; αυάγυτῃ αὐ δεῖ ρ]εγαηηυς 

νὶρὶπο-ρίετη, γαγΠπγε τγιριπτα σοηίϊδι ᾿τεγὶβ. ΓΤ ῖεγας ΤῸπὲ ἀηοῖ4]65 γτοϊαπάξ, θεπα ἀείςγιρία, ὑδρίας 

εὐυίάεπι ἔεγε ἔογπηδ εἴ πιᾶρπιτυά!η15, πη αυοα ἴῃ ἤης 1Ἰπεδὲ 4]Ιχυληάο πὶ ρᾶυ]ο τιΐπογεβ, εἴ ᾿ητεγάμπι 

(αρταίοτρίς. γοςεβ ρἰεσυπιαὰς ἱπῖερτὰ: ἰυηῖ [ςγιρίδο, Ἴχοςρίῖς φυϊδυίάαπη, ας {ριΠπλὸ ἀρΌγεν αῖδ 

νἱἀεηΐυγ: πεπιρε ΚΟ, Κυριος. ΚΝ, Κυριον. ΘΟ, Θεὸς. ΘΝ, Θεὸν. ὅζς. ᾿ἰπεὰ νοςὶ Πιρεγίηδυέξα Δ γενιδιϊοπαπὶ 

ξταρεγ ἀεποϊδηῖς. δε [{πτεγῖβ σοπίοπαπθυβ ράγιΐεγ ἂς νοσα]δὰ5 ἀρ ποηρήαις ποίαηάυπι εξ, αυοά 
Πα Ἧϊης ἱπάς, Πα δυῖεπι (πριἤιπης, Ἰηῖογ (ας ρεγηχυταῖς ᾳπι. Νεαὺς (οΪυτα εἸεπλεπία ἰηῖεγ ἔς σοπιπχα- 

(ἴα, [τἀ αἰχυδ τχοάο δάάϊτα, πλοάο ἐχο]υία, ἀεργοπεηάδυπίυγ. δ᾽: Π}Π1 6 Γ αυδάλη) σοῃίοπδηζεβ ρεπλιηδη- 

ἴὰγ : εἴ ςοηῖγα, ἰοςο ρεπηπαῖα ΠπΊρὶεχ δαυά γάτο {ςγιρῖα νὶἀδίυγ. 

Ουπὰ ἰρίτυγ δ Βοάϊεγηα ἤαυὰ ρατυπὶ ἀϊνεγία Πτ (στιρίαγα (ὐοϊτοπιάπα: ἐΟγπγαΐα, ποη Δ] Ἰεη πὶ ἐγ ρε- 

οὐ] Ἰαγὶς ἴῃ πλεπλδγαη!5 Πίςς νετυ ἘΠΠΊΠγ15 {γι θθηἀϊ τηογι5 ποηπι}]ὰ (δ) αῆρεγε ἐχεπιρῖία. Οοηίοηδηΐεβ 
ἴχρε ρεγηγυῖαῖ.--Β εἰ Μ. ϑ8|ς τερεμίνϑον ΡΓῸ τερεδινϑον σγιρταπλ τερεγυγ Οεη, Χ]ἶ, 11.--τῦῇῦ εἰ Κ. 8ις 
υνηγος ΡΓῸ κυνήγος Χ,9. (Οηΐγα ῷαλεκ ρῥΓῸ Φαλεγ χὶ, τ6.---Τ' εἰ Ν. 8:1. Ἰἰοσο συγκσψουσιν {(οτΙ δίταΓ συὺν- 

καψουσιν Χχχῖν, 20.--Τ' εἴ Χ. 81. δραχματα ΡΤῸ δραγματα χχχνὶὶ, 6. ὅζε. ᾿ζεγαπηαιε Χ]Ι, 47.-Δ εἰ Δ. δις. 

Κελμωναιους ῥΓῸ Κεδμωναιους χν, 19. (Οὐοηΐῖγα Αἰδωμ ῬΙῸ Αιλωμ ΧΧΧΥῚ, 2.--ἃῺΔ εἴ Ν. Δεϊατι Νεδρων ΡΓῸ 

Νεζρωδ χ, 9.--Δ εἴ Τ. ὕ᾽1Ἡ Ἄτατ ρῥγο Αταδ], 1ο, ὅζο.---Ζ εἴ 6. ὕτ᾽ Χασαδ ργο Χαζωδ᾽ Χχὶϊ, 22. (οηῖγα μα- 

καριζουσιν ΡΓῸ μακαρισουσιν ΧΧΧ, 13.- Θ εἴ Χ. 51ς Οχοζαχ ΡΓΙῸ Οχοζαϑ' ΧΧΥῚ, 26.---Θ εἴ Τ. 8ι:ς ἀποςρωῷητι 

ῬΙῸ αποςραῷηϑι ΧΥ], 9.--ἰ εἰ Χ. 1 Καλαχ ῥγὸ Χαλαχ, Χ, 11. διη)ζεγαυς Φικολ ΡΓῸ Φιχολ Χχί, 22. 
χχνΐ, 26. (οηίγα δχ ῥΓῸ δχ Χιὶ, 9.---Π εἴ Φ. ὅι:ς ὑφεξηρηται ΡΓΟ ὑπεξηρηται ΧΧΧΊΧ, 9.---Μ ἴῃ Ν ἴῃ πε νοςὶϑ, 

εὐρμοηίΐαᾳ: ργαῖία, ἴδρε Παυείδέζυπι τερεγίταγ (ὐὐπίοηδηΐεβ ἔξρε δά]1οϊῖ.---Λ. ἴσε Χωξαλ ργοὸ Χοζα χὶν, 

᾿ς.--τν. 1 γυναίκαν ΡΓῸ γυναίκα ΧΙ, 21.-ῦ. ἴεὲ Εὐυΐλατ ργο Ευΐλα χ, 7.---Μ παζΐιναπι νεγϑι λαμῷανω τε- 

τευταπι Ἐπηρεγ γερεγιαγ; ναϊατὶ ᾿η ΕζΩΓΟ λήμψομαι, λημψονται, χιν, 22, 24, ὅζο. Εἴ η Αογηῖο λημῷϑητω 

χν!, 4. δὶς οἴίλῃη συμπαραλημῷϑης ΧΙΧ, 17. (Οὐπίοηδηϊες ἀθοχας ἀυρ]1σαῖ.--ϑῖς Σενναὰρ ῥγὸ Σενααρ 
χ, 1ο.-- Ολιδεμμας ρῖο Ολιδεμας ΧΧΧΥῚ, 18. Ρτο (οηίοπδηίι ἀπρ]!ςαἴα ξρε ἤτηρ] !σεῆλ Ἔχ δοῖ. ---ϑὶς ἐνε- 

νηκονῆα, ῬΤΟ ἐννενηκοντῶ δ, 9.---καταράκτάι ΡὑΓῸ καταρρακῆαι ΥἹΔ, 11, ὅζο.--Ψψελία ργὸ ψελλίια χχὶν, 47.--- γενήματα 

ΡτΟ γεννηματα Χ]1, 324. οσαἶε5. ρεγιηιῖαῖ.---α εἴ Ἑ. 51ς τεέσσερ...- ΡΓῸ τέσσαρ... Ἰ], 4. 6ἴ 4110] (δγῆρεγ. 

(ὐοηῖγα αναςη ΡΓῸ ἀνεφὴ Χχὶ, 14.-- εἴ Η. 9:1ς ἀνεωξὲν ΡΓΟ ἡνεωξεν ν11, 6. (ὐοηΐγα μαχρέρη ΡΓΟ μαχαίρα ΧΧΥΊΪ, 
40.---Ὲ εἰ Η. 8ις εψεμα ρτοὸ εψημα χχν, 29, 24. (οηΐγα "νυπνιαάϑη ΡΓῸ ενυπνιώοϑη ΧΧΝΊ, 12.--- εξ 1. Κύτιοι 

ΡΓῸ Κπητιοι Χ, 4. (ὐοηΐγα ελικῆ ΡΓῸ ελικε ΧΙΙΧ, 11.--αἂ ἙὙ. 810 σηχὴν ΡΓῸ τήχυν νἱ, 17. [Ιἴεπι Ῥεημα ῥσγοὸ 

Ρευμω χχὶϊ, 24.--Ὸ ΕἸ Ὑ. ἴδε διωρυῷα ΡζῸ διωροῷα νὶ, 17.--ῸὉ εἴ Ω. Ῥοωδοϑ' ῥτοὸ Ῥοωδωϑ' χ, 11. οςΔ]ες 
οὐτῃ ἀἰρθτμοπρις. ρεγηχλαζαῖ.-- Αἱ εἴ Ε. δὶς απελευσεόζαι ῬΓῸ ἀαπελευσεόϑε ΧΙΧ, 2. ἀνενέγκαι! ῥΤῸ ἀνεένεγκε 

χχὶ!, 2. εξελουμάι ΡΓῸ ἐξελε με ΧΧΧΙ, 11. ταιδια ΡΓῸ τεδιθ ΧΧΧΥ, 27. ραϑυμείται ΡΓῸ ραϑυμειτε Χ]1, 1. εἴ 
ἘΠ 



ΡΑΞΈΕΑΤΙΟ ΑὉ ῬΕΝΤΑΤΕΟΓΗΟΜ. 

καταξετῶε ῬΓῸ καταζετε Χ]11, 38.--ΕιΙ εἴ Α. ἴδε γηρεε ΡΓῸ γηρω ΧΥ, 15. εἴ ἢς 41181.---Εἱ εἴ Ἑ. τ ἐρεκὲν ργὸ 

ἕνεκεν ΧΥ111, ς.---Ὲ] εἴ Η. δο Εὶ εἴ Εἰ. ὕϊ εἰδὲν ΡΓο ἡδειν ΧΥ ΠῚ, 19.--ἘῚ 6[1. 8:ς τὐαριςήχοι ΡΓῸ ταρειςηκει χν δ, 8. 

γυναεκίώ ὈΓῸ γυναίκεια ΧΥΔΙ, 11. ἡλαψάς' ΡΤῸ ἡλεαψας ΧΧΧΙ, 12. ουδὲς ΡΓΟ ουδεις ΧΧΧΙ, 44. υγίαν ῬΓῸ υγιειαν 

ΧΙ, 1ς. (ὐὐπίγα κερέμενον ῬΓῸ κινουμένον 11, 10. ὅζο. κρέον ΓΟ χριον ΧΥ, 9. μεισῆτον ΡΓΟ μισητον ΧΧΧΊΝ, 20. 

--Οἰ εἴ Η. ϑισιτι λαῦοις ργο λαδης ΧΧΧΙ, ζο.--ΟΥ̓ ΕΗ. ὕἱ ἜΜ ΡΓΙῸ τληρους ΧΧΥΙ, 27.--ΟΥ̓ εἴ Ω. τ 

καταρουμενες ΡΟ χκαϊαρωμενους ΧΙ, 3. 

Ὀυπιηξειοηεθηι σαριζαπιλ ποη νι ἀεῖυγ Παδιμῆς ἀρροῆίδπι; πες νεγίαυπη ἀν: ποηθηὶ ἀρηοίοις. Οὐ,γαοὶ 
δηγὰ τεχι5 σοηπτγαξεο ἀγέϊα χυϊάεηι σοῆφγεῖ, ΠΗ συπὶ Ὁ Ἰηϊεγροίτς ΕἸραγ8 ἀ"Πἤδοαγι σογηβέιγ [η, 
ἤπο νεγὸ ρεγιοάϊ ἢνα «(δηϊεητιὰ Πρατὰπὶ Δ] χυοά {υδιηάς τεϊέξυπι οἰξ ; εἴ ρυιπέζυπι ᾿πίπρεγ ἀἰπιηδοη]5 
1ῃ πλεάϊα να] {ὰρογιογὶ υ]τίμγδ ἰἴογο ογᾷ (ριιη)ς εἰς ἀρροἤίαπι, Δ ἃ ργιπιὰ νοὶ Τξουηάδ τηληι ἤοη ςοη- 
ἤλι. Οοάεχ Βαδεῖ εξδπὶ ἤρσπα αυδεάλι Ὠἰϊς 1}}Π}ς τεχίυὶ ἱπίεσγία, οίβέξυς ἢος ἤρῃο (Δ) ποίδηξιγ. Ὠ - 

οΓαρδηζι νέσο, αὐ Ρ]υγιηγυγη, ρογ ᾿ἰμθᾶ5 νοςῖδι5 {δάἀυξιζαβ ἱπάϊοαγὶ ν!ἀδηζαγ. Οἰίσγσιηιλ αὐ ἀρράγοδῖ 
ὑπᾶς ἢ ἰεχιὰς ἐπιαηᾶγαης ποίδιοποβ, οσληϊηο ἢϊς οδίεγναπάμπι εἴ, αυοά (οάοχ δῷ :ρίο (ογιδα, νε] 
ιυορίδηι 6715 σοξνο, οὰπὶ Δγοπεῖγρο δὺϊ συ 8110 ροῖα8 (ὑοά!ϊος ἔποσιῖ ςο] δίας, ας πιδιηάς οπιοηάδζῃ, 

Π6Ο ΠΟῚ [ἢ ΠΊΔΓΡΊΠΕ να] ᾿πηὰ ραρίηλ {ιρρίεῖα5. Ἐπγεηδδίοηβϑ εἴπ (ὰπὶ δαυά ρδιοῖ (Ἐ ας δεν], εἴ 
ΓΕΟΘΠΌΟΓΙ τδηυ λθ. Μυ]ζα ρόγτοὸ νεῦρα Ραϊηπι νοϊυϊαίς ἀεἰοῖα ΓΟ ΘΠΠΙΟΥ σδηι.8, ΟΧΑΓγαῖ5 46 πόνο 

ἰἰτογιβ, ΤΡΡΙ νι, τείτυϊταας.᾿ 
᾿ς Ηᾶὸο ἔεγε Ογδδίαπα Οο]διίοηις Ἑάϊογ ἀ]ΠΠρεπεΠτηυβ. ϑεά ἴῃ ἢ18 νίχ αυϊάαυληι ποϊλίυγ ἀς Παδίτυ 
(ογιριοηῖβ ἴῃ Οοάϊος Οοιϊτζοηϊᾶηο, συοά πο δὰ (οαϊοες ἃ]ῖος ἴ)ηςι8165 ἀείογιθεηάος ἀρίε (γα πϑέεγγι 
Ροίεῆ. [Γι ἰςεδιῖ εἐγροὸ υἱ ἀς ποηη}}}}}5 εἰυίάεηι ρεης νεϊυξαίις5 (οά!ςοῖδιις ποη 14 πιδ ἀϊςογεῖαγ. Ῥαυςᾶ 
εαυάεπὶ ἀς (ὐοζτοηϊᾶηο δά] οῖαηι. ΕἾὰ5 ΔΠαυληὶ ραγίθ σοηζ} 1 ἀοέξα πλᾶπὰβ τη υἱὰτὰ ΕΡΠοορι ΥΥ 4]ἴοηι: 
εἴ Β8δο ςο]]ατίο᾽ πγαπάδτις ΒΙΡ]1}5 ῬοΙγρίοιεῖθ Γιοπάϊπεηῆθυθ. Μαγιδηῖεβ εἴϊὰπὶ εχ ἢος Οοάϊος Οδϊευς 
δἀηοίαν!ϊ δά ογάπ ἜΧΕΠΊρΡΪΑΓ15 ουυίάάτα ἙάΙοηΙς ΑἸά πα, αυοά ροΐοα ἔπ ε 1Πἰδγὶς (]. Καηηιϊσοῖο ποίς- 
ἴγῖ 8. (ὐὐπῖα]ιξ αυοαις σης (οάϊοεπι οὐπλ Ἑάϊτοης ΕἸδηςοξαγίεηῇ (Ἰαγιίγηυβ ΗἸθεγηϊα Ῥγηαβ 0Π6- 
Γὰδ : οἵ δυϊορταρῆμππι ἢυ}15 ΠΟ]]ΔΠΟη 5 ἐεγναῖωσ ἴῃ ΒΙ]οίῆεοα Βοάϊοίδηα, Πρηαΐαπη ὨυπλΕσΟ ΨΙ111 ἰηΐοσ 
(ςτιρία ΡΕΓ τηδηὰηλὶ Ῥγιηγαῖῖ8. (πίε εὔᾶιν ἤὰπο (οάϊσοη Μάᾶρπὺβ Ογαῆιδ; εἴ ἴῃ ΡΙη1|5 ιἤεγία- 

᾿εἰοπίδα5, Βαδιεὶς Οξείίηρας Δηηῖβ 1744, 174ξ, ἃς ροϊοα εἀϊτῖς, φυδίάαπι μυ}ι5 Οοάϊςὶβ ἰεξπίοης5 σοηχπλε- 

τηογᾶνι. Ηδς δυΐεηλ Ογαᾷι ΠΟ] Δ το ἴῃ πηαηὰ8 Βγειτηρογι Τ υγισεηῆςβ ἀδνεηϊ, Εδπηὶ ρίς ποὴ νάϊ. Ἐχ 
Οταδι σο]]Δοης ψαγιδηΐζος ὄχοογρο, αἰζεγαπλ ἴάγηθη {ΠΠ τὰ τη (αὐ Πάϊυπχ {ιδιπηάςε ἀςνοςο. 

ΕΠῸ- νιάετγ Οοάσχ οἰπηϊαπι, 41 {πρεγίμηϊ, Δ υμἤγηυ 5, {Ὁ ]Π1οεῖ 4υ1η1, ἢ Προ αυάγί! ἐχευηί8, ἴ8- 

οὉ]1. Ουοαά :π4ο]επχ (οάϊς!5 (εαυξηῖα ποίαθο. [π᾿ ἴεχῖα σοηΐεηξγε νι ἀςταγ ῥγοίεγθη ουπὶ ΑἸεχαηάγιηο. 
ΑὉ Ἑάϊποης ΑἸάϊηὰ ἔξρε ἀϊπογεραῖ, ᾿σεῖ ποππυπηυδηιλ σοηΐεητίας οσυηλ δδάδπλ (91... (υπὶ Εἀπίοης (οτὰ- 
ΡΙυϊεηίι ποη (οἱεηηϊῖεσ σοπίοηδες. ΗἩδυά γάγὸ ἀπ σοάϊε αὖ Εάἀϊτιοης Ἐοηγδηδ; εἴ 1η ἰοςῖβ ποη ρδιιοὶβ δ 110 
τεχία δυϊ Ο(οάϊουπι ἀὐξ Εαϊοπυπ). Ρόοστγο, {{π45 νοσεβ δίαιις ρεγίςοραβ, 4088 Οτίροπεβ (1 δξεγιίοῖβ ἴῃ 
(εχίιτ τῶν ὁ Ἰηδιυχογαῖ, ρ᾽οσιθαις ποη μαδεῖ Ο(οάεχ, εἰ δάθο νἱάετυγ ποη ες Ηδεχαρ αγὶ5. Οοηίγα, 
δαρεῖ ρ]εγαίψυδ νοςα5 εἴ οΪαιι}45 ϑεριυάριηζανίγα εβ, 4125 σιπὶ Οδ6}15 ΟΥΙΡ ΠΙΔηῖς ποϊλραητυγ; δἴψυς δάεο 
Ποη νἱάστυγ σοπεπογε (οχίαηι δαϊ [υοΐδηὶ Δι Ηείγοδι!, ΕἸΠῈ δά)οϊεπάμπη, φυοά ἴῃ Ἰος 8 {4]1επὶ νἹΡΊΠΙΙ, 
ἴῃ αυδὰς ἣις Οοάεχ ἀπσδάϊξ Δ υ11οὁ ἐεχία ἂς (οάιουπι αὐ ΕΘΙΠΟηυτα, ἴῃ 115 Οχργιμιδῖ τεχίαπὶ Ηεὗται- 

σὰπ Δοουγαῖ8, 48ΠῈ 4114 ἘΧΟΙΊρΙ για ἐχργοήδγιηι. Ψιάείωγ ᾿Ἰριτυγ Οὐάοχ ἢϊς εἰς ρῥγοῦαθ1}15, ποη 

τηοάο ργορίεγ γε πο] πΔπὶ 6105 νετυϊαίεη), (δά εἰ οὐ 14 Ιρίυμπι, φυοὰ ἀξ ὁ (οάϊοιδυ5 ἴῃ ἤπο ρβϑησζγε, 
υἵ ρυῖο, Τοϊταρίαγὶ ργθθο γι ΠΠπγ|5. Χ 

Π. (οάεχ Νατισανυβ. Ευϊ ΒΙΒΠοίδοος γαιςοληδ, ἤρηαῖι8 ηυεγο 12ο9. ΕἸ ἰογηλδ φυδαγαίδ, 
εἴ επυΣΠηπη15 σοπηρδέξι5 τηοτθγάη!5. Ρὲγ Ῥεηϊαίευοδυηι, α]οίαιας [τος Ὠιϊογιοοβ, ἴῃ ἔγιδ5 σοΟ] Πλη15 
εχαγάῖυγ, {64 41101 ἰδητιπ ἴῃ ἀπαδιι5, Αὐοςεηῖις δαδεῖ, (ςἀ ροῆεα ΔΔἸτο5. Ηδθεῖ Ιηἴογ 6͵ 5 ΠΟ] πληᾶς 

ἙΠΑρ᾿τὰπὶ ΘΠ. ΠῚ ΓΔΌΟΠΟΠ,, (δἀ ργογίωβ Αἰ ογιὰ8 δἴγαπηθηῖ, ““ ΕἸ οπαγδέζογε, αἰ νοσδηΐ, ποῖα }}, αυδάγο, 
πης δοςςηξθι5, αυϊητὶ εχῦνε ἔβου. ἘΕπῆ ῬοΟσΓῸ ρᾶγι8 νϑίυδι!5 (οάϊςα5 νἹἀεγίηι, Δἴ πο ὨυπηοΓ8 {115 

ες ραγιίδυς ἀδίο]υῖος, αὐ 111ς Ψατίοςαπυς οἴ," [τὰ Μοπεβαοοπυο, Ὀίαγ. [8]. Ρᾶρ. 277. ϑρεοίπγδθη οᾶ- 
ταξχεγὶς βἀϊάϊς ΒΙαπο πὶ, ἰῃ Ργαδείοης Θεπεγαῖ! δά ἩΠἸογίαπι ἀε ὥδποης Ὀϊνίη. ϑογρίΓ, Ρᾶρ. 20. 
Αρελ 5, ἴῃ (ὐοπηπηθηΐαγ!5 δὰ Ρίαϊπιος, οἰἀἴ9 4 ΥΥ εἰζεηϊο, Ῥτοϊεροιι. ρᾶρ. 24, τείδίιγ “πὶ Οοάϊος 

110 δηταιμπηγο ἃ γεσεηΐίογε πλᾶηὰ τωυτα {1 ἀεργαναῖδ δὰ ᾿ἰδγος γεοεπίϊογεβ.᾿ Ηος εἰίαπι δῷ 4115 τεῖς- 
τἰρυβ σοηῆγγηαγι ᾿διάθηι ἀϊοιταγ : ἴσας μος ργὸ γεγο Οτσαδίυβ δοοθρεσγὰῖ, Ἐχρίϊςαδο χυοπιοάο {εἰς μας 
Παθεδὲ τεβ. ἴ[π 1ιδγὶς Ρεηϊαΐευςοθι, ἀς φαϊδυς πυῆς ἀρίζωτ (0115, οαἰατηυτα, μαυὰ αυϊάειαι Ἐ εἰογιρίοσγιβ, [εα 
( ογγεξζογιβ {0018 Οοάεχ. [ἴπ τοπρογίθυς νογϑὶ λαμᾷανω, εἴ ἴῃ ε11ι5 σοπῃροῇτ5, φυοίῖοβ ἱπίςγνοπηοπε 11-- 

ἴαγῶ Ψ νεὶ Φϑ,, μος Πἰτογὶς {επιρεγ, αξ ἴῃ Οοάϊοῖθιι5 γεπηου Πγηα: νετυδεατιβ 1115, μὲ πατίνυπι ργίπηο ργῶ- 

τηϊταρααγ. ϑεά τὰ [τόσα ἔπι ὉΡΙ]ας ἀε]εῖα, [Ιτδπἢ, 4. ο 68 εἰ Ργὸ , γθέϊιογε, υζ ρυταθαΐαγ, ἐογιρηῆει 
. . " Ν ᾿ 

ΡΓΙΠΊἃ ΠΊΔΠΙΙ8, υ1 τη Λευε:, είν, Ῥαῴαειν, ἔνακειμ,, Ἰώκειμ, Μωαθεταις, Αμμνανειταε, Μείσωρ, Μεσαθοα, Εἴ τῇ Ρἰὰ- 



ΡΆΑΣΕΑΤΙΟ ΑὉὐ ΡΕΝΤΑΈΤΈΕΟΟΘΗΟΣΜ. 

τὶ δ Ἔχ 1 σεπογε 45 γοσδδυ}:9 ἢϊς 111} 4118, 1Π 118 ὀΧΕΙΏΡ]18 ε ἀοϊδίαυγ, εἰ, Ππηρίοχ γεϊπαυϊογ. Οοπ- 

ἴγα, Ρεγ νοὺεβ ρ] υγιπγαβ, ἰὰ αυϊθι εἰ ΤΟ]εηηἰτότ πυης υἱυγραῖογ, αὐ 'π λεσουργεω εἴ σοηΠηλ] θι5, ΠΠῚρ]}-- 
σετὰ 4 {εγηρος ἀοίογιρίσταϊ ργίπηᾶ πιδηυϑ : (δε ἱπ 118 νοοῖ ἐ ὩρΡΕΓ ἐ ππης {υργαίςγιδιταγ εχ {πρρ]επιεηῖο 
(οτγγεξϊογιβ. ὅδ8:- δἴϊδηι ᾿η νοσάθυ]ο τέσσερα, εἴ ἴῃ ογηηῖσαβ Ἰηἀ6 σοτηροῆτ!5, ἴΏρΕΓ σέ ἱπάυχ!ς α {Ὀρταῖ!- 

ΠΕΆΓΟΠῚ 414 τηΔη018, αἵ οἴ ο {0Ρ6Γ λε ἢ οτηπίδυβ5 νΟΓΌΪ ἐξολεϑρευω τετηροτίθυ5. Εἴη νοζῖδὰβ αυθ ἀς- 

δυςτγαηΐ, υἱ νΙἀεδαῖυτ, σοπίοπδιη σειηϊπαῖδγη δἀὐδπίδετε, υἱ Ζοχομειν, ἐγώτος, 4]! ς, εἴ Παδεγεηϊ ἰδηδη ἃ 

ΡΓΙΠγὰ πγᾶπι σΟηΙΌΠΔΠὶ ἴδητυ 00 ὑη8Π}, ἰη 115 οὔληϊθιι5 σοπίοηδγῃ 4]14πὶ ἤιργὰ ]Ἰηεᾶπλ δά͵θοις 4114 

τΔηι15. ϑεὰ εἰξ 4]1Ιαυἱἃ πηοπλθη 1 Γ,Δ] ΟΓΙ5. 
γιάεδαῖιγ (ογγείοσι αυοά ]εγα εἴ (μδιπάς {γ]1Αδδὲ ἃς, εἰ 1ἃ γάγι8, ρεγίσορα αυσαας, ᾿η Ἰοσυπὶ 4114- 

᾿ταπὶ Ππτεγάγατι αὐτ (]αθάγυπι δυϊ ρετγισοράγιπι ἀεδεγεης (γγοραγὶ. [π 115 ᾿ἴάαας Ἰοοῖβ, φισδουηᾳυς ἀς- 
πλυπὶ ἐπιεηάδίο (εἴς (ογγεέϊογιβ ᾿υἀἱοῖο σοπιργοδανεγαῖ, ἔς τὰ ωρογ ᾿ἰπεὰτὰ {υργαίογιρία. ϑ8εὰ ποῖίδη- 
ἄυπι εἰ, ᾳυοά φιδουπαιε σογγεΐτιο διογιῖ {υργαίογιρῖα, ραϊεδληϊ ἰάθη δὰ σοηΐρεέζυτῃ Ὠοάιογπυπι δὰ ἱρίᾳ, 
408 Ργίπιο ἐμεγαηΐ (ςγιρίὰάΊΌ. Οὐδπίυμησαπαας Ἰρίτυγ δυξξογιῖδῖῖθ ΟἸπὶ παραογις ἢϊς (οάεχ, τΔηΐαπι εἴ 
ῃυης δάδεῖ. (οάιϊοεπῃ, δά ἴγροςβ ἀείπηδίυτη, σοτγεχογυηΐῖ Εἀϊογεϑ; 114 τάτεη υἱ 14, φυϊοαυϊά ΙΡΩ͂ τερι- 

ἀϊανεταπῖ, ποη πηϊηυ5 ἴῃ πγαηϊξεο γε παυεγεΐυγ, φυλπὶ Αἰζογαηι 14, φυοά ργιαϊεγαης. Οοά δὰ γηλγρὶ- 

πεῖ Οὐοάϊοὶς δἰεηςεῖ, μαδεῖ Δ]1404 4 νεῖϊεγγιπγᾶ γηδπὰ, 8114 1ἴἘπὶ ἃ γεςεηῖὶ. 
ΟΡΒεηυϊτ εἃ (εητεπεῖα, ἃς πηογιῖο φυϊάεηχ, αἱ νεῖ αυοδὰ Ῥεηϊαϊδυσπαπι, αυοά 1π Οοάϊος Πὸς οοη- 

τἰπεδίυς ἰοχίιις τῆς Κοινῆς; οἱ ἰς ἢὲ ἔογῖς ἱπηπγαηβ 4 αυϊδυίαάληη ν}1}15, 405 ἱπναίεγαης (οάϊςεβ 4]14υ09, 

υϊρυς υἱὰ8 εἷξ Οτίρεπεβ. Ηος νεῖοὸ αιοπηοάδοουπαυς ἢϊ, νἱἀεδαίαγ ἃ πε ἀεδεγὶ, υἱ οἰδηάεγεπι πυπὶ 
εἴκει αἰτυὰ ἴῃ Οοάϊος Υ᾽ διίςδηο, δἱυὰ 1η Ἑἀϊίοης γαϊῖοδηδ. [1105 Ἰρτυγ αὖ μᾶς γαγίαηϊοβς ρεῦ ἢοβ {ἰδζος 
Ῥεηιλῖευςδι (μδ]ςῖο. 

ΠΙ. Οοάεχ Ασεχανρκινυβ. ΕΠ Οοάϊεϊδυς Μίυΐπι Βγιίδπηξοι. ΕἼ (σγίρῖυβ, υἱ ΠῚ αυϊάεπι νἱάς- 
ἴυτ, ἴῃ ΖΕργρῖο νὶχ δηἴς ἤπεπι 4υ1π|] ἔοι}. ϑρεςίπιεη δίαυς Νοζιιατα (οάϊς!5 ργφπιῆς Εἀϊτοηι (μα Οτα- 
δίυ5. ΠΙΘῈ νετοὸ ἴη Ερηᾶοῖδ δὰ Μιη]ΠὋουπι ἀδῖα σης (Οοάϊςεηὶ εἴε αίίοαπο ργοίαπτίογεπ ἀοςεῖ, {εἐἀ 
ΠΟ ρὲσ ὄἽχειρία ς Πἰδγὶς Μοίδιςϊς ἐχοεγρία, Ῥγοξεέϊο (οάσχ ΑἸεχδπάγιηυς οπγῆϊ τη Ῥεηιδίςυοο ρῥ]υγίπηα, 
4υξ Οταδίυβ {ρρίεν; εἴ εχ {ιρρ]ετηεπε8 δος ποηηυ}] ἰερυπῆυγ ἴῃ Ἑάἀποηα νίοδηά. ϑὲά ρΐυγα 
ΓΑΟΪο πλυϊυδίυς οἷς 4 Οοάϊος νεγε Ἡδεχαρίαγι, ἰπῃ αὺοὸ {ῦ δἰζεγηοο ἔθγεδαπίιυγ Εδοεῖς νἱἀεῖυγ ἢος 
ὉΪτηγυπὶ δὰ ἱπάοϊοπχ Οοάϊς!ς ΑἸεχαπάσγίηι ᾿π Ῥεηϊδίευςμο ἀεβηϊεηάληη. 581 δηϊτὰ ἴῃ Ῥεηϊδίευςῆο ἔπετῖϊ 
τενεγὰ Ἡεχαρϊαγὶβ, ὑπάς δος δοςιάϊτ, υἱ πὶ πιυϊῖῶ ἰεδπίοπες Ἡεχαρίαγες οἤδξηϊ ἴπ 11 0πὶ ᾿ηἀυςεηάξ ἡ 51 

4υἱβ ἰρίέως ορίπεῖαγ Οοάϊοεπι Α]εχαηάγίηυγα ἴῃ ἴεχῖα Μοίδιοο εἴς Τοϊγαρίαγοπη ροῦυ5 4υάπὶ Ηεχα- 
Ρἰάγεμη, εἴ ΥἹΧ ς ῥγβιξδητϊηγῖς5 ᾿η [00 ρεηετςε, 111 6 γυϊάεπι ἢδυά γερυβηάγοηι. 

Ουξ νετὸ ἢϊς (μδ πυπΊετο ΠΠ ποϊδητυγ υδίφυς (οάϊοϊς ΑἸεχαπάγιηι Ν γίδηΐοβ, (μπε ἐσ ἀυρὶ οὶ ρεηοτς. 
ῬΡηῆγηο, [εἔξίοηςς Οοάϊςοῖς Α]Ἰεχδπάσγιηι πλυϊῖα, υἱ τερυ δίς, ππλγρῖηι Ἑάιτιοπ8 ΑἸ]εχδηάγιης τηδηὐληίυγ ; 
εἴ εχ [15 ΔΙ] ἔμπὶ 4 Ναϊιοδη!β8 ἀϊνεγίβ. ϑεουπάο, ἔυπὶ [,εὐλίομεβ ποηη]]α, 4φυς, υἱ ἱπ Οοάϊος 
ΑἸεχδηάτγίηο ομς, δὰ τοχίυπι Εἀποηῖς ΑἸεχαπάγιης {Ὁ πλϊπογὶ οπαγδέϊεσε δἀγηονεηῖυσ: εἴ ας {ὰρ- 

Ρἰεπλεηῖδ οχίδηϊ ἵσρε ἴῃ ἴεχῖυ νδίίσαηο. ίαγιλῖ ᾿ριτυγ δὸ Ἑαπίοης Ν᾽ αῖσδηδ ἴῃ υἱγοαὺς ἧος βεπεῖε 
(οάεχ Αἰοχαπάγίηυϑ. 

ΙΝ. Οοάεχ ϑακκαγιαάανῦβ. Ευϊὶ οἱπλ ΟἸδυάι ϑάγγαν} α ΟΠ] 1Ατι18 Ῥαι]δγηεητὶ Ραγϊςηῆς Ἀπρ!15, 

ροῆεα [δλοοδὶ Μέεηῖεῖι, Ῥαιγιοῖ (αῖγο- Τ πεοἀοεγιςεηῆς, ἀειηάς [ἰλαςὶ ΨοΙ!, εἰ πυπηογο 82 Πρηαῖυς ἰῃ 
Οδίδϊορο (οάϊουπι γοῆιδηογυπ), πεῖ εὐϊάϊς (ὐοϊοσημεῖυβ. Α Ὑοῖϊο ἔγαηῆι τη ΒΙΒΙΙοΙεοάγα Ρυδ] σαι 
Ασςδάειία Γυράμηϊ- ΒαϊΑνογυη), εἴ ἴῃ δα ἡὰης {ἐγναίαυγ. ὮὈς δος (οὐϊος νΙἀδηάτϊ ἤης Μοπιυςοηις ἴῃ 
ῬΑΪαοσγαρῆϊα, μαρ. 187, εἴ Οταδιὰβ ἴη Ῥτοϊεροπηεηῖς δὰ Ἑάπίοπεπι ΑἸεχαπάγιπαμη. ἊΑἀϊ]ϊςοῖο εαυϊάςφηλ 
Ρᾶυςἃ εχ ςπεαιῖς γι ἀοίῶῖ! ἐς Δηλῖο 8 πλεῖϑ, αἱ (οάϊσεπι ἱπῖγα ρδιιοος γεῖγο ἀππο5 ἰηίρεχιῖ. ““ Μεηλ- 
Ὀγαηδ εἰϊ ἴεηι!5 οἵ ἰεγίὰ ; ἤανοίςι!ς [1π| αἰγαγηδηΐζυπι, (εὰ πιεῖ ἀγγιἀοίαυς (ςγιρίο. ΕΔ νεσγο εἰξ ςοηπτίπια, 
ἴῃ [τ γ5 πα) υἱου]1ς οἵ 1415, ουπλ (σγΙθΈ ΠΑἹ σοι ρο πα 115 Πλυὰ 4115, ᾳφυαπὶ Ζυς ἴῃ ΟΟαοῖθι.8 νεῖ} 1 η}15 
οδιιηοηῖ. Ἀπ ηέτιοπας ἰη οομηπγᾶῖα ποίληϊυγ ΡῈΓ ρυπῶα ἔπργὰ δὰ [ἸΠτεγαβ ἀρροῆϊα, ΣΟΙ" ὈιΠιηδιοηςβ 
ἴῃ οοἷα, ρεγ ρυηέϊα δά τηεάϊδς ᾿ς Γᾶ8, δἴαιις ΡεΓ ᾿ἰποοἷλβ ἔργα ροίτΑ8 νεγίαβ δρίςεϑβ ᾿ἰτεγαγυπὶ (πα ΘΠ Ἰ. ΠῚ, 
ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ἜΦΟΒΗΘΗ. 5) ἔραΐψιπι δὰ ἤηετα [Ἰηδα δγονῖις ἢϊ, νοχ σοπιρίετυγ ἴῃ ᾿τἀτγὶς πα) υου}15, (δὰ 11{- 
ἄετα ἴῃ πη ἔογγηᾶ; νοὶ πονϑ εἴϊδῃ νοςὶβ ἰἰἴογὰ τη Δρριησίαγ, Αἴαυς δος ροϊεεπλυτα ἢ δέ, τὰπὰ 
ΡΕΓ ἸἸπεοΐληχ ἴςηυςπὶ ἴῃ Ργιπορίο [᾿ηφῶ ᾿ηἀολίατ, Δ] εγᾶπὶ ραγίετ νοςὶς ἴῃ [1π6ὰ δηϊοοεάδηϊς {οΓΙρίΔηι 
εἴ ΔὈγυρίδῃῃ εἴς. 8ι:ς Ε εἰ δὰ βποηλ Ἰιηεᾶο, Οδη. ΧΧΧνΊ;, 28, εἴ (υρίεαυξης [Ἰηδᾶ Ἰηρτααϊτυς ἢς, --Α ἸΑΙ. 
Ετ δος ποϊδηάυπ), πᾶπὶ νἹχ ΔΗ γιηγοτα, ἤοσ πυπαυᾶπὶ ἀςαπς οσσαποηεξηι {υΐρίοοη! φυοά 1 ἰοςὶ5 14]1- 
θὺ5 οὔεἶυς ἱπίεγνοημῖεϊς. διπ Γ 1ῃ νοοδ οὐχ», Οεῆ. ΧΧχῖν, 7, εἶ ΟΥ̓ ἴῃ υηὰ [Ἰηςα, οἴ Χ ᾿ποὶριϊ ᾿Ιπθᾶπι 
Δ]1απη, Ρεῦ ἱπίδπαπι ἀϊδίϊο]ςπ, οχ υᾶ νἱάἀείυς 1Ιδγαγίυτ μαδυμῆς σορηϊτίοηοπι πυ]λπὶ ἀσ “ςὰ. Ουοῖίες 
δυῖ νοχ δυῖ οἰλιυίιϊα ἢἰ εχ δγιῖγιο σογγούζογιϑ Ἂἰ πα 44, τυης ἐ4 ἠοϊδίυγ ἔργα ἢνς ουπὶ ᾿ΙΠ60]2 ἰΔ- 
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ἴηι, ἦνε οὐπὶ Πἰπεο]α εἰ ρυηδιίβ, ϑΐς ΠΑΤΑΞΗΜΕ, Οεη. χχχὶϊ, 11. --ΠΑΟῚ Οεη. χχχίν, )ηο. --Οτί 

ΕΝΙΟΧΥΟΑΟ. Οεπ. χχχιὶ, 28, Οὐοαά ΟτΥΠορταρῃιατη, ἤτ}}15 εἰς Οοάϊ!συπι νεϊεγγιπηογαπλ. Ἐδροηϊς Ν, 
ἐφελκυςικὸν νοσδίαπ), ὈΡδΙ4ῈΘ, εἴα δηῖς σοῃίοηδπι νοςῖβ (βαυεη1|5. 1Π10|4]6πΠΔ. ΝΝΠΊΘΓΙ ρογ [Πτεγὰς5 1π4|1-΄᾿ 

οδηΐυγ. ϑιρεγ Υ᾽ ΕΓ 1, ἤνα 1ηΠ ἱπ|τ|οὸ ἤνα τηδάϊο νοςΐβ, ἄυσο ραηπέζα [ριΠππη6 {πρτγαϊογιδυιηταγ, ἼΊΟΩΟ, 

ἘΝΙΟΧΥΎΟΑΟ, ΥἹ01. [π ἔπε ᾿ἴπεα, Ν ΡΕΓ ΠΠηεοΐδηλ ἔπργα δά ΠΠτεγᾶπὶ ρα ηυ πγᾶ τ νος]5 Δ4] εξατη ίξρε ἀε- 

ποίδίυγ. 81:5. ΑΡΧΩ- Ὅδη. ΧΧΧῖν, 2. ῬΓροΠαοηΡαβ, εἴιάπη ἰη σοτηροἤτοηεδ, {Ὁ δ] ΟἸταΓ Ρἰεγυιήααε ἀρο- 

ἤγορῆεβ ηοῖΔ. Ηΐίης ἘΠ᾿ εἴ ΑΠ᾽ ραῆπτῃ ; αἴ εἰ ΚΑΤΈΚΑΥΟΑΝ, μεν. 1Χ, 11. ΟΡιγῸ5 δίρογ (δ ἔογπηδ "΄ 

ΠΟΠΠΙΠΠΙΔΠῚ ΔρΡΡΙΠΡΊΤαΓ, ΠΕῸ ϑριγΓιτι5 ἰ6η15 υδια]ὰς αρείξ. ( Οπίοπαηῖεβ ρεγηηαῖ, ὑϊ Δεξορρα, χείμαρρον ΡΓῸ 
χίμαρον ; δοίάεπι 40}1ς1ξ, ἢς ἐρανεν ΡΓῸ ερρᾶνεν, ἔ,εν. 11,11. [ητεγπγαϊδηξαγ (δρεπαπλεγο ἀρ Ποηρὶ εἴ νο- 

οαἶες; ἢίης ἘΞΕΛΟΥ͂ΜΑΙ, ῥζῸ ἐξελου με, Οεη. ΧΧΧΙΙ, 11. -ΈἜΠΑΛΕΕΝ, ΡΓῸ ἐπάλωκεν, ὕεη. ΧΧΧΙΙ, 24.--ϊης 

ΜΕΙΣΗΤΟΝ, ΡζΓὸ μισητὸν, σεη. ΧΧΧΙν, 20. εἴ ΛΕΥΕΙ͂, Ργὸ Λευι, βαῆττη. (ὐοηῖγα, ΘΑΡΟΙ, ρῥγὸ ϑάρσει, Ι,ἐν. 

ΧΧΧΥΡν, 17. ΜΝΗΜΙΟΥ͂, ῥΓοῸ μνημείου, ὕεη. ΧΧΧΥ, 2ο. Ναϊίνιιηι μα ἴῃ νεῦρο λαμδανω τεζϊηεῖ ἴῃ πηοά!5 οἵ 

τειρογίδὰβ οπληῖΡὰ5 ; πῖπσ ΛΉΜΨΟΜΕΘΑ, Οεη. χχχῖν, 16. [Ιηϊεγηχαϊαίοηεβ μαδεῖ 4]14τιᾶς ΠΠτογάγαπι; 

ΤΕΡΕΜΙΝΘΟΝ ρτγο τερεδινϑον, ὕεδη. ΧΧχχν, 4. Ετρο ποίδηδῃπ), ἱπιεγηχυϊδίίοποτη Βαγιπὶ [τεγάγα πη ΠΟῃ 

τἀπῖατη ἢ] ΠΔΊΩΙ ἰητεγ μ εἴ μ, ἰ. 6. 6, ἱπτεγοεάεηξι ἴῃ (οά!οϊδυς5 ΠΙραῖο ομαγαέζεγε {ογιριῖβ, εξ ἐγῖδι- 

επάδην. ἴῃ χυϊδυίάλῃι Ἰοςῖ5 πη ηὰ8 ἀπίαια ἴΔπε, (δα ποη ργιπλα, ΤΊΌ]Ὸ5 ἀρροίαϊτ ; πο δά ἴεν. ν, 17, ρᾶ- 

σίηδα ᾿πὲογιρίαγη εἰἙ Νομος τοῦ ψευσαμενου ὥρος τὸν σλήσιον. Αἀ ἴμεν. νἱ, ς, ρᾶρίπα Ἰη!ογιδιεαγ Νόμος Ολοκαυ- 

τωσεως. ἘΠΊ,εν. 11, 10, Νομος Θυσίῶς Ἐνεσεως. Αἀ εν. νἱῖ, 26, Νομος Θυσιας Σωτήριου. ᾿)εη!ηας, ἴμεν. ΧΙ, 1, 

Νομος τῆς τικτουσῆς, Εἴ ΧΙ],1,), Νομῶος τοῦ ΛεπρΕ. Ἦος Δαΐδπλ π0}}81 ξαέξαπη εἰ, η1Π ᾿π Τεντῖοο ταπίαπλ.᾿ἢ 

ὙΠοπια5 ΕἸοΒαγάίοηιϊβ, ϑαηπέϊς ΤΠεοϊορις Ῥτγοξεῆοσγ, οἱ “415 ϑαπέξι Ῥεῖγι ἴῃ Αοδάδηχα (απιαδγιριεηῇ 

Μαριετγ, εἰ Ἰλοβθεγίας (ἀποηυβ, (ο]ερὶ ερη τη ἀϊέα Αοδάεπηϊα ϑοοῖαβ, σοηζα]εγαης ἤὰπης (οάϊοετη 

Ἰαπᾶα, υὐ νΙάδτυγ, ορε ; εἴ εογυπη (Ο]]διἸοηεπλ ἴῃ ἔὰο5. υἱὰ5. ἀείογρης Οτάριι8. Ἐχ μᾶς ( ο]]αζίοηε, 
εἴ δχ αἷϊα γοοδηῖεσ ψϑα ἃ ίτο ἀοᾶο ἀβε Απηϊοὶς πλοὶβ, ναγίδηΐοϑ ΘΧσοῦρο. ΑἹα ἀϊδϊι (οάϊς!ς (Ο]] Διο 

Ἑἀἰτίοηι τῶν 6 ΜΙΠἸαποο ργιντείτατ, [Σὰ νὶχ δὸ ἰρίο Μ1]1ο σοηξεέϊα. ᾿ 
ΕΠ, αὐ πεπηο ποη πονυϊῖ, (οάεχ ἢϊς γενεγα ἩΈΧαρ αγιβ ; αἴσπα αὖ δοὸ {πρρ]επιθηΐα τλυτα {Ὁ αἰεγςο 

ταυϊυαῖυβ εἰς Οταδιιβ. 81 ἴῃ ἴεχία πηδάϊο ἱποῖρίαξς σογηπλᾶ οαπὶ Οὔεἶο ποίαηάμη), ΟΡα]5 αργα αἀ 11|ὲ- 

τΆτη νοοῖα ρΓιπηδηὶ {ογιδιταγ, οἴ 1η πηάγριης ἀειπάθ γερείτοῦ ]Ιπ6ο]α οὔεἷ: εἴδη ἴῃ πχεάϊο νοςῖβΒ. 91 

Οεη. ΧΧΧΙν, 14; -- [ΣΥΜΕΩΝ ΚΑῚ ΛΕΥΕΙ ΟΙΑ 

--ΔΕΛΦΟΙ ΔΕΙΝΑΟ ΥἹΟΙ ΛΕΙΑΟ: ὅζο. 
ϑοά πο υδίχυς εἰξ εαἀεπὶ οδε]} ἔογμηα. Νδτῃ ραίπγα ἴὰΡ μος ἤρῃο Ἡεχαρίαγὶ ρυπέξαπι αηὰπὶ {0δ)1ς1-ς 

ἴαΓ, ἃς ἴξρε ἀϊιο. ὅ8:ς, [μὲν. χιιὶ, 8, Οοάεχ Παδεῖ, (δου .-:}Ὲ : μετεπ. ᾿ς ἢος ἤρπο τἀπγεη σχυϊά ἀϊςετυγὴ 

Νόοπης Ἀΐπο εἨβοίτυτγ, σαοά νοχ δῷό Οτίρεηῖβ (οάϊος Ἐζεργαῖσο ἀρίμεγιε, συάπιὶ μαρεπὶ Ηεδγαῖοὶ (οάϊςες 
Βοάϊεγηι ὃ Ταὶς αυϊδάδηι ἴῃ  ετγήοης ῬΒΙΠοχεηΐαπα οδίεγναν!ς ϑίογγ, πεῖρα ἀς οδδὶῖὶβ ροῆτι5 δ γοσθβ,Ἠ ὁ 
4υ8 ποη δρίππξ δῷ μοάϊεγπο ἱεχῖα Ἡδῦγαϊςοο. 

Αἀ ραρίπαπι, ἴῃ αυὰ ἴεν. ν, 11, ἀείογιδιζυγ, εἴ ἢϊο 11Πποὸ δα 4115 ραρίπας [δαυεηΐεβ, πόνο αἰγαηθηῖο 

οδάμπέϊα: ἀρραάγεηΐ ΠΠτεγ παυὰ ράυσα. Ἑδέζιπι εἰς ἤος αὖ ἤοηπιῖηα πες ]πἴεγὰβ θεης ἰεσεηῖε, πες ργδπι- 

πλΔῖσα5 ρεγιῖο.᾽᾽ 564 ςο]]Δῖιο τ ρὲγ ἀσαπηνῖγοβ {πρτγαάιέζοβ, αὐ εἴ εα 4υλπὶ βἀϊάϊς ΜΊ]15, ἔτ δηῖς 
[έϊα, αιδπὶ 14 1π]αγῖας (Οὔτοι δοοιάθγας, [Ι͂ἢ 15. ἐπίπι (Ο]]Ατοπιδι5 Ἰεξείοπεβ (οάϊοΙς ποϊαπίαγ 4]1τεγ, 
4πᾶπιὶ παης τα]ιέξα (πὶ Δ5 ἱπηρεγίῖο 110 σογγεόζογαε. 8ὅ1:1., ἴμεν. νἱἱ, 22, τελειωσεως Ρ4]]ο,σεηίεπὶ ἴῃ ργηλα 

(πρίοπα ἴδιογε πχαΐανις σογγεέϊογ ἴῃ τελείοις, [δὶ νεγο Μ1111 σο]]Δῖιο εἴ εαγαπι, ααλδι5 υἴοτ, ργιπηα 91}}}} 

γΑΤΙ Ποῖδηζ. 
ΑΒ δος (οάϊος οἱϊπλ ἐγαηΐ ἀνα ]α Ετγαριηεηΐα αφυδράατῃ, 412 πὰπο σοηπητααηΐ Ὁοάισθπλ ργοχίηγα Πποπλὶ-- 

ΠΔηΔΌΠ,. 

Ν. Οοάεχ Οου ΒΕ τιν 8. Εὐϊ οἷα ς ΒΙ]οΙπεοα ὙΠυδηὶ; εἰ ροίζεα ε ΒΙΒ]οίεςα (ο]Ρεγίῖπα, 
Πρῃπαῖας 101 Πυπηθγο 2084 ; εἴ εχ δὰ ἴγαπῇιϊς ἴῃ ΒΙΡ]Ποἴπεοαπὶ Ἐεριδπ), Ῥαγιῆ!]5, σα} 5 ἴῃ (ὐλίαορο εἀϊῖο 

σομηγηεηγογαίιγ. (οηῖιας [0115 1η Εχοάο {δρίεπι ; ’ὴ 1 ἐνῖτῖοο ἐγεάδοϊπι ; ἴῃ ΝΝΙΙηλεγὶ5 τἀπὶ ἀσοθαϑ ; 

οἴ ἐγαηΐ πὸ οπμγᾶ οΟἷἸπὶ ἃ (οάϊος ΓΝ ργααιέϊο ἀνυ]ία, δ 14πὶ τηοπαῖ ἂς ἔα ργορανι Οτσαδιῖυς τη Ρτο-. 

Ἱεροπλεηὶς δά Εάπιοπεπχ ΑἸεχαπάγίηαση. Οὐδ εγρὸ ἀς (οάϊος ΙΝ Ἰ4πὶ ἀϊχιγηυ5, (απ δὰ σης χαοαὰς 
Αρίδῃηα. Αἰογιδιζαγ συϊάθτι ἴῃ [01115 (Ο]ογπ5 ΤΊ]. ταπίαπὶ ἀπ, Περε δά [μανιῖ. σαρυζ ΧνΥ!, ἴῃ 

αρίος οοϊαπηπάγαπι. ΕἸΠῈ νεγο ξουπάστη ἀρορσγαρῆυπιὶ τχεαπι ἢϊς, Προς τὸ μὴ εἰσερχεῦλαε τὸν ἱερεῶ τῦάντοτε 

εἰς το αγιον. ἴῃ ρυπέϊογιηχ ἰοοῖβ, Πρῃογυπλαιε ἀῶ μὰ ἰογηγῖβ, εἴ ἴῃ γα] 415 ομηπίδθαβ, ἃ ϑαγγανίδηο 

ηἶδ]} ἀπσεάιι. 

ΨΙ. Οοάοχ Οπβακεῦυβ. ΕΠ Ἤε (οάιεῖδυβ Αὐυρυδιηπηθ ΒΒ] οἴμεος Ψιπάοδοπεηῆβ: εἰ ἴῃ Οαϊαϊορο 
ΤΑτάθεςοῖ! συπὶ πυπΊετο ΠΠ Πρηδῖυγ. Ἐχαγαῖιβ εἰξ ἰῃ πυειηδγαηᾶ ρυγραγεο σοΐογα τπέζα, 1η Πα γὶβ ἈΠΟ] δ 5 
λτροηΐοῖβ, Ρυ]οὮγι5 συϊάθτη Ἰἰοοῖ ογα 8, ραγίϊπη αυδάτι5 εἴ ράγίϊπι σοϊι 15, εἴ δείξει, ἱπῖεγ ἄϊιο8 Γα]οὸς 



ΡΆΞΕΑΤΙΟ ΑὉ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΘΗΥΜ. 

ἢγςε ἄϊλς ᾿ἰἰποας. ΕἾ νεῖο δά ξοσηηδηὶ ρεῆς αυδάτιιβ ; εἴ σοηεῖ [0115 νἹρΊη[1-ἰὰχ, [ἢ [0118 ν]ριηι- ὅυα- 
ἴμον ῥγιογιδι8 σοητηδηΐυγ ταρτηεηῖα Οεηοίδοβ ; οἵ 'π ἀυοθὰς 0115 το ας ογναΐαγ Πταρτηθπίαπι Ενδη- 
δε} ϑαηδει [ὐςδρ, οἰϊαῖυτῃ ἃ ΝΥ εἰζεπῖο 0 ἀεῆ ρπαίίοπε (οά!ς!5 Ν. 

Ριᾶυτα γεγο ἤπρι] Οεηείεξος ἔγαρτηθητ!8 {Ὀ] 1οταγ ὑηᾶ, εἐδάεηι αυὰ εἰ (οάεχ εξ νετυἴαῖς. ϑυηῖ 
Διλῖοπλ ΟἸΠ68 εχ ἰἰο σεηεγς, οὰϊ ποιηθη ἱπάϊτυπι εἰς μαΐμγα ; εἴ δατυπὶ σοΐογαβ ουπὶ ἀαυᾶ συχηγητ- 

4ις, ποη δυῖΐδηι ουπὶ οἷθο, [ἐπηρετγαπῖυγσ. ἘὼπλπῸ ὅγε ᾿ποας {00 αἱρεέζυσι {00]εοῖς Τ,Δπηθεοιι5, 1 (δῖδ- 

ἰορο ρτγαβιέϊο, “ δαυὰ (τις, υἱὐ 1διΙάεηι δῖ, ἀγιβοϊοίαβ, (εἀ Πιμρ]!οἸςἀἴεπὶ ργιπυίινα Εςο]εῆς γείεγεηῖεβ, 

ἀοδιίαυςε εἴ ρΡὲ15 τ] 1Π} ἀππαυϊταῖατα δππχαϊογιδ5 ἤπε ἀυδ᾽ο πεο πλῖηι5 Ἰυσυηᾶαβ πες τλϊηὰςβ Ὁ{1|65, 

αυληλ 1115: βαις γυάεϑ, συάγαπι νεϊυΐαῖς ρ]ογιδῖυγ Ἀογηὰ (ιδίεγγάπαα. 
Γθγαγιι5 Οοάϊςεπι ἀγρεηΐευπιὶ ἀείογιρηϊς ἔογίς δά νοσεπὶ ἀϊέζδης18 4]1ου} 8; ροίαϊς δηλπλ κιτωνας ῥγὸ 

χτωνας, εἴ ἴλη Αὐιμελεκ αυδπὶ Αζιμελεχ, εἴ 4114 αυδὲ ἢυὶς {υὐριοίοηὶ νἀδηῖαγ ἴάνεγε. 
μετα, ἰπ αιίδυς ἤηρυΐα ραρίηδε εἴ ποππυηηιδπι ςοπιαιαῖδ ἱπρτεάϊυπτυγ, ἔμης το! 4υῖ8 τηδ]ογεϑ ; 
'Ῥοϊϊδ ρἰεγαπηφας ἴθ ουγίι Ππεας, [δὰ ποππυπάυᾶπι οχίγα ᾿ἰποᾶπὶ; εἴ ἴῃ πγυ]εῖς Ἰος 5, ργοεςίρυς γεγο δά 
βποτα ᾿πθδβ, απδπὶ ]Πτεγὰπι ἴξρς, εἴ Δ] αυδηάο εἴϊλπὶ ἀυ45, {ἀργαίογιρῇϊ Εἰ γάγιὰβ τη ςμαγδέϊογε τηϊπογε- 

πλα͵]υίουϊο : εἴ υδὶ νοςῖβ Αἰ ἰσυ) 5 τηὰ ρᾶγβ ροηδίυγ δά βηεπι ᾿Ιηε86, εἴ γε]! !αυδ ρᾶγα δὰ :ηϊτίαπλ Ἰἰηεξ (6- 
αυςπῖῖβ, ἰδὲ Πυ]]Δπι, ηἰῇ ἔογῖς {επχεϊ, (ο]εῖ ἱπίεγροπεγε αἰνιΠποη!8 ποΐᾶπι. Μ᾽ οσΔ 04 ἢ0}10 αυϊάδηη [ραῖῖο 

ἱητετοεάεηϊς {εραταπῖυγ, πη ἴῃ Ἰοςἰβ ραυςΐ5, ἰη φυΐδυ5, υἱ νἸάείυγ, Οὔ ]Ἰζεγβ ραρίηδ ὑγαςἼεάςηξιβ ηἰπυιυπὶ 
Ρε]ςεηῖε8, Ὀγεν πγαβ τητεγ] εέξιι5 πηεηλθγαπδ νδουι5 γε παι Γ. 

(οάεχ οἀγεῖ δοσοπεθιβ ; οαγεῖ τἀπὶ ζριγιτδυι5, Π1Π ἔογσῖς ἴὰρεσ νοςεπὶ ν, ἐγαζ, ἰὴ σαρὶὶς χὶῖν, 1:8, ἢρ- 

πυπὶ ἢτ δαυοὰ {ιρτγαϊίπεαγε, αὰοὸ ἀεποίεϊυγ ἐριγιῖαβ ἰεηῖ8. ϑεα ποῖδ ἴρεγ νοσδδυϊυπὶ ἣν ἰῃ Ὦος ἴοσο 
ἤοη εἴ ἃ ρείπιδ πιᾶηυ, (εὦ δῷ 4114 ἔξου] ἔογῖς εχ Ἄχευηῖ8, να] ἱερῦσ!. Μδηὰβ δαῖεπὶ ργίπλα εληάθπλ 

νοςεπὶ ἣν, ἰῃ ςαρίϊε χχχ, 23ς, ρυπᾶϊο ἔμρτγα ηοϊανϊξ ; [εὰ νὶχ ἀΐσογοη) ἢᾶς ἀε ςαυΐὰ αυοά ξι:ῆες οδεἶο ἢρ- 
παῖδ, ᾿Ἰοεξ νοος5 δδοϊεηάδλε ρυπέϊο {ιργα] πεᾶγὶ ἤρηαγε {οἷεαῖ. ἴπ νοῦς αγγελος, ἰῃ σαριῆς ΧΧΙΪ, 1 ς, 

πληι15 ργιπια ὙὙΥ υἱγυτηάυς ρΡυπέϊο (αρτα ποῖδν! ; εἴ πη νοςὲ ἀγἤλοι, ἴῃ ΤΑριῖς χχχιῖ, 6, πγδπυ8 εάςηχ 
]1ῖο ἤρπο {ρτγα]ποαγὶ Ὑ γιατ ἀμθπιηχιῖ: εἴ 4181 {πὰ ρεγ ἀγιςυϊυτῃ ὁ, εἴ δὰ νεγίσοπὶ ς ἀεχίγα {ὰρετ 

δηΔ]εβ 1 γᾶ8 νοσυτὴ Ἰωσηῷ, εἴ σκ, εἴ Λωτ, εἴ σοτηρ]υγαπ,, ἤνε ρΡαηδζυηι ἢνς ἤρηυτῃ 4110 οοἸ]οσανῖς, Η:ς 

δυῖοπὶ ἤρῃδ ρἰογιπ)4.ς νάσητυγ Ἰπάυέξϊα, αἱ σοιληλοηοίδοογοηϊ αυΔ νοὶ ᾿ποίρεγεῖ ναὶ ἀεῆπετγεῖ δὰϊ νοχ 

δυΐὶ (γ11λδ4, αἴψυς δάδο ἱπιυιμυεγεηῖ Δ] 1} αυ]ἃ ἴῃ Ἰερεηάι ἀϊΒΊου ταῖς. ἴὔίγυτα νεγοὸ ραπέζυπι, ποπλιηῖθυς 
Ρτορτ5 μαρούτυπι, Δ!Ιχυάπο τεροπάδας ἤρῃπο Ηδῦγαϊοο Αἰμπδοῇ, ἱησεγίμηι οἴ, 

ϑεά ᾿πιοετρυηϑίοηυπι 4]1ὰ ἔμπης ἴῃ Οοάϊοε ποίἕγο ρεπεγα. [ηϊεγροηϊτυγ ἔξρε ρυπέξυπι ἴπ ρατῖε ρε- 
τἴοσὶ, πιράϊα, ἱηβπηᾶ, ἰἰΐεγᾶβ Ἔχίγεπγ : 48 Δπε ρεπεγα νοσδηῖυγ ἃ ΟΥΑΙ, ΔΕς5 τελεία ςιγμή' μέση ςιγμή; 

ὑποςιγμή. ΑΟΠΙΡεπίυς εἴασα ἴῃ ρᾶρὶπα αυλΓία ἐγαρτηβηΐογυπι δί8, εἴ τυγίμβ 1 ραρὶπα {δρτηδ {δπγοὶ, 

Ρυηέϊα ἀυο (:) ἔς ἀϊροῖτα. ἘΔ νεγο ἐογίδῃ ἱπάϊσδηϊς σοπηπιαῖαπι ἤπεβ : πᾶπὶ ἀς Αγηιοπίβ, ἴΏ ρορυϊατὶ 

Οταοοσγυπὶ σοπίπεϊυάϊης ἱπἤδεγεγε τς πο της 1011|5, σεγῖυτα εἰξ, αυοά βπεπὶ σοτηπηαῖί5 ἀπόδος ρυηξῖις 

σφοηῇηλ τεσ φΟἸ]οοατ8 ἀεῆρπανεγιηῖ. Ῥαπέϊα δυζεπὶ ἔγία ("..) ἢς ουπὶ ἔρεοις αυδάδηῃ {τδηρυϊατὶ οοη.-- 
[οττηδῖα, ἴῃ ραρίπα ἐταρπιεηΐογυγη ἴογίια ᾿πάυχις Πρ γάγιιβ; οἵ (εχ ιοψὺς (:::) δά υἱπγχαπι 1Ἰηςάπὶ 

εἸυίδετα ραρίπα. [πίυρεγ, ρυπέϊα ἄὰο (΄.) ἴς ἴῃ οὐ]αυσπὶ ἀεῆςχα, ἐχῃιθεῖ Ρᾶρὶηλ ἔγαριηςηϊογιτη 

ὨΟΏΔ. 
ΙῺ ργιβάϊξι!8 νάοταγ ες (οάεχ αἱίαυα [Α]ἴοπὶ εχ ραγῖς Πηριυ]ατὶβ : (δὰ ἴῃ 4115 τεδὰ3 Βαδεῖ αχυοά 

ςοπυης εἰς Οοάϊουπὶ ἀπε αἰ Παπλόγυση. Αὰ βηςβ5 νοσυπ), οτίδηλ συμ νοχ (αδήεαυεηϑ ἃ ]ἰζεγα ςοηΐο- 

πδηῖς ἰης!ρίδῖ, ν ἐφελχυφξικὸν, Παρὰ νοσδηῖ, πυπαυδηλ πο δαδεῖ (ιρ]εέζυλ. ψόοσςαΪος εἴν, 4υοῖ1]68 πευῖγα 

εΧ 118 οὐπὶ 4114 ἰἰτογὰ ἴῃ {γ]1Δθᾶπὶ οοῖγε νι ἢί, ἔχηὶ ἔετε (δρεγ ουπὶ ἀυμοθυς ρυπέμις {ργα] ηθαγιθυ8. 

ἀϊπιηδᾶα. Ῥεγηγχυϊδηζυς Ἰηῖογ (6 ἀἰρῃΙΠΟΩΡῚ ἐρηπλε, ας οὰπὶ ε, κι ουπὶ ἡ εἴ ε, ου Ουπὶ αὖ, ὁ, οὕπλυ: 6χ- 

εγρἷΑ {υπῖ, ρομῷεαν ῬΓῸ ρομῴαμαν, ἐχμαλωτιδας ΡΙῸ αἰχμαλωτίδας, μεα ΡΙῸ μαίω, ἐμπεζεν ἥμϑῖν ῬτῸ εἐμπαιζεν 

ἡμῖν, ε! μὴν ῬΙῸ ἡ μὴν, χέθος ΡΙΟ χρερος, ἠραυνησεν ὈΓΟ ηρευνῆσεν, αϑρυοόϑητε ῥΤῸ αϑροιόθητε. Νες 4114 ἀείμπι, Ῥτο 

Ἰπῖεγα η (ογι δι ἰη (ὐοάϊος, αἱ ἴῃ 41115 (οάϊ!οθυ5, να], να] ε. Οὐυδγυπὶ ρογπχυϊδιὶ οΠΌΓΩ οχ ΡΓΓΟ ρϑηογε 

(χηξ, σερίδλεψι ῥγὸ περισλεψη, τοιησὶς ῬΓῸ σοιήσης. ϑεἀὰ ]Ἰτογᾶς ἡ Ιοσυαι οσουραῖ « Ἰη Ἰοςῖ5 Βαυά ραυςΐ6. ΗΔ- 
Ὀεῖογ ἐξενεψεν ΡΙο ἐξενηψψεν, ςελὴ ῬΓῸ φηλῆ, Σεγωρ ὕΓῸ Σήγωρ, εψεματος ΡΓῸ εψηματες, Ῥουξεν ρζοὸ Ῥουῦην, μέσεμ- 

(ριαν Ρτὸ μεσημύριαν, εἴ 4114 σοπίηλ}:4. Ἐπ᾿ αυϊάεπι σΟΠἤΠΆ]ῈΓ Ε ΡγῸ Η Βάθεπὶ ραΠηπὰ ἱπίςγιριίοπεϑ 
νεϊυΠΠπηγα 1η σμαγδέζεγε ἰοηϊοο, εἴ Πυπλη:, εἴ σο]υπληδ, ἀρὰ ὰ ϑροηϊιηι, στιυΐεγαμη, Μοηιυςοπιμπι, εἴ 
4119ο5. Εἰ Ιάετὴ {(Ἰ]ΠἸοεῖ, δυῖ (4] τε ηλ σΟΠΙΠ.1]}1Π1}ι15, νΟΟΔ}15 αἰτιυἿ4ε ἴοηιι5. ϑοογδῖεβ ἴῃ Οτγαῖγ]ο δρυά 

Ρ]Διοηεπι, νῦν δὲ ἀντὶ μὲν τῷ ι ἢ ε, Ἡ, ἥτα, μεταςρέφουσιν.... οἱ μὲν ἀρχιρμότατοι ἱμέραν τὴν ἡμέραν ἐκάλουν, οἱ δὲ 

ἐμέραν" οἱ δὲ γὺν, ἡμέραν. Εἴ ἡ», ἈΠῚ ταῦ ]τὰ (υΔάδηϊ, ργοηυπιδθδίωυγ ἀπε αυλιβ αἱ ε ργοάυάζα. Ηϊεγοηγιχι5, 

ἀς 5:1ἴ'υ0 εἰ Νοσυηῖρυς ᾿οσοτυπὶ Ἡεῦτγαϊσοσγιμτλ, ἴογ. 111, 210, εἄ, ψογοη. αἱῖ, “" δυσυΐψις ρεὲῦ σΟἈΒΕΡ- 

ΤΑΜ [ἱππεγάτπὶ Ε Νοημημπὶ τὰηϊ Ἰεξζα ῥγίποιρία: οχίηάε ρὲγ ἘΧΤΈΝδΟυΜ ἰερᾶγηιβ εἰθπγεηίαπι, αυοά 
Οταος ἀϊοιυγ ΗΕΤΑ. δὲ Οεηοῆ. Ἡλαϑ, χώρα ἡγεμόνων ὅτο. ἘΠΑΙΏ, τερίο ῥγίποιραπ), ὅζο.᾽ ὅ8:ις Ηἰετγο- 

ὨὩγ}8δ. Εἰ (οάϊςε8 εχ ΔηΏσ]υΟ Αι εῖγρο ἀείογιρε νοοδίιυῃλ η εἴ ε ρεγιηχιταϊίοποβ Πεαιιςηΐᾶγε (οἷεπι, 

ἘῸ 



ΡΕΖΞΕΑΤΙΟ ΑὉὐὉ ΡΕΝΤΆΑΤΕΠΙΓΠΞΗΟΜ.: 

Αἰ4ῸΣ ποτὰ ἡ πσῇ ἰαηΐζυμ υἱὐ 4, {ε4 υἱ «, αυοη06, ἀπο ]υϊ5 Ργοηυηταία Αῆς νιάείυς. Αρυὰ 
Ἡνάϊατη, ἰπ ἔσγοηῖες Τσγαΐδζαῖας Ογπίοὶ ἄς Οοάϊος Μ5. ατάδοο 1Ἀπλθεςῖ! χχχῖν, ἰεριπέυτς, οχίοσιρολ 

εχ πιοηυπιεπίο ΄συοάδηι Ηετγουϊαποηῇ, ἄπο νοσαθυ]α ΡΗΕΤΟΡΙΚΗ͂Ι ΚΑΙ, εἰ νοχ υἱκίπηα Πρηαίαγ {τιρὰ8 
Ρυπέϊι5, υὐ ἀε]εηάα : δἴαας ἢος ἀγρυϊηθδηΐο ν!άἀεῖυν εἰἷδ, φυοὰ 'π ίοπο {γ]]αδεὲ ΚΗΙ δά ργίπιυι: νοσδθυ]δ. 
δηεπὶ, ααυπ) ἐδάδτη ἃ νοσα ργοπαηςαἴοΓγ!5 σαί αυοάατη [εγάγείυγ, ΠῚ υὙἱὰ5 διδγιῖ (ογρίογ δαάϊγε {0]14. 
Ῥᾶπὶ και. ΕΤρο ἡ εἶ ε εἴ αὐ ἔιεγαπῖ, αἱ νἱάεταγ, ἱπίεγ 18. Δίσαο τηοάο αυοδά (Ὀπυπὶ ΔΉηε5 ; εἴ Βατγαηι 
Ἰπεγάγυπλ ρεγηχυίᾶτίο, 15 Οοάϊος ρυγρυγεο-ἀγρεηΐεο ποπηπηηυδπιὶ οὗν, ἔλοῖς ΠΟΠΠ181] δά δητυϊαῖεπι 
(οάϊις!ϑ. 

Τιεξτίοηϊς ΑἸεχαηάγιπδ, συ αυάεηλ ᾿πριδ σώσας νυ ]ραγὶ σοηξογτηβ εἰς, νεϊπιρία χυιάδτῃ ίεγναῖ (ο-- 

ἀοχ ἢιϊις Νιπάοδοπεηῇς. Εχ πος ᾿φέξϊοη!β ρεπογε ἔπηΐϊ ἐξηλθαν, εἰπαᾶν, ἐξελϑατωι, “πελϑάϊαι, κατηοϑιαν, εἰσηλ- 

ϑόσαν, εἴ 4114 σοταρί γα. 
ΟΡ ΑΙ] εγαοηδῖ ΟΧ οοπουγία ἀυάγυπι σοηῆηλ!αηι ΠΠεγαγυ τη, δ]ΐαγα (δ᾽ η46 ΟΕ ΟΓ. Ιηάϑ. παΐῖλ 

(αἱ ἐραψναν ΡΓΤΟ ἐρρώψναν, εἴ ἐῤγοι σϑ ΓΟ ἐργοις σδ, Εἴ Ψψελία ΓΟ ψελλια, εἴ 4]18. 

ΘΟΓΙΡΌΟΩΙΝ Δυἴδηλ σΟΠΊΡΘΠΑ115 115 ἔεγε υὐζαγ ΠΡΓΑΓγΙα8, αυϊδυϑ Οὐοάϊςες ε8 οἸυάςπν Αἴαι!ς Θἴ14ΠΔ ΓΕΟΘΏΓΟΓΙ9 

φνὶ ἐγεαυθηςαγι (ο]οηξ. Ῥοηϊῖ ὃς, κς, Ὥνα, τῊρ, υς, ουνος, μῦρ, Ὧλ εἴ Ἰσηλ, ἄνος, Ῥτγο νοσδας Θεὸς, χυρίος, πγευμῶ, 

αατηρ, υἱος, ουρῶνος, μητήρ, ἰΙσραηλ, ανϑρωπος. Ηᾷξς νεσὸ τίτλα, υὐ νοσαῖιγ ἃ Ογαςὶθ, ἤθη δβαρεπάδ εἰ ρῥγὸ 

ΟΟΠΊρΡΕΠΩ1Ο ΠιΊρ "οΙἴογ, (εὰ ργὸ σοιηρεπάϊο συπὶ δα]υπέϊα ρεῦ ἤρηυπὶ ππιἃ {ὰργάθποαγε αἰ ρηϊαςις συ]υΐ- 

ἄδπὶ ἀίαιις Ποπογιὶβ [ξἢ Πρηϊβοαίίοπθ. ]τηροἤῖαπι νοσῖδα5 ἤς ἴῃ ὃγενς σοηϊγαξι!5 ΠΠΠφοΪ]απὶ Αττηθηὶ ἦσ- 
"01: ΔρΡΡε ]άπι, δ[ανὶ εἴδη ΠΠπ|πποά! σοταρεπάϊα, ροῆτα ροά ἐἠ ίογε, μεό εἰδία, ακ αἴαης τοπεπίες γόσθπι 

Ογϑολτα τηογὲ ἔπε ᾿ἰησιδ ἰηἤσχαπι, ἀΠηρσαθππε δοάεπι (επἢι Βοπογιῆςο. Ἡζδης ετίαπι σοη[ιειυἀϊποτα 
{εγναπῖ Οορῖ!, εἴ ΟΥΑΙ: φυοαις ; εἴ οδάδτη τίτλα ποη ρεηϊτὰβ Ἰρποίδ οἱξ ἴῃ (οάϊοιθυς ἀπεχυ! Πππνὶς Γ,α- 
Ἐηογαη. Νεαυς νϑσὸ ἀδίᾳηϊς, 411 [4114 νοςσιιπὶ (δ τίτλα σοιῃ ρθη ἴῃ :ρῇῆ8 Αροϊϊοϊογιηλ δυϊορτα- 

Ρἢιθ Παδυμῖς Ἰοσυπλ, εἰ ἔοσγίς δηῖς ΟΒγξιπι, (]τεπὰ πυοδα 4170 νοςαδυΐα, {Ὁ ᾿πιῦυσι Κ᾽ ἐγἤοηϊβ 8ερ- 
τυλρίηζαν!Γ.}15 ΘΧΈΙΪΘ, ογεάδιάεσυπί. ΕἸ σεγίε σοηίςηία8 Ἐςοϊεπαγυγῃ νεΐογυπι ἴῃ αἱὰ τίτλας [ἐγναηάο 

11 ΠηρΌΪΑγιβ, υἱ δδάθηι ν!ἀεαξαγ ἔ1ῆς ΠἰδἤΠ άπ ρεης ἀπ αυηλαπι Ηεγπιαπθυῖῦσες ΟΠγημαηδ. 

Ῥοσγο ἰπ Οοάϊος ἀγρεηῖεο ἔβρε ἀεῆρπαηζυγ Πτογὰς δε σοπουγγεηΐεβ ρεγ Π᾿πϑᾶπὶ ΟἰΓΟΌ]ΑΓῈ ΠῚ ἀθογίμπη, 

οαπᾶξ τόσο, ἀεἤεχαηι. ΕἰἸϊογὰ ν 1η ἔπε ᾿ἰπες ἀεηοϊδειγ ρΡογ ᾿ἰηθδηὶ ΠογιΖοηίδϊθηι δά νεγίςςπ) ε ἀεχίγα 
Πογο Ἐπ] 5, συδ οἰδυάϊε ΠΙπεᾶτὴ ; εἴ ἤος πο τἀηζαπιὶ ἴῃ υ]{1π|ὰ νοςὶς {γ114δα, {εἀ εἴ ἴπ ρεπιείη,α, εἴ 
Τυδιηᾶς ἴῃ δηϊερεηυ!πηα συοσυς, βαέζυτα εἰξ. 

ΝΗ γα πὶ νοσαδυϊογαηι ἰοσο ΠΟΠΠΌΠΑΙΙΔΤΩ ὉΓῸΓ Ηργαγίας, Ηεδγογυζη τπογο, Πἰτεσῖϑ. 

ΓΘ ΓΑΓΙῸΒ ἱρίς δὰ Ἰοοοβ (οάϊοῖς «ἰίησαος σοτγγεέζογι5 βου ργ ας. ΟπλΠ|5. ΠΠτεγῖς 8Δ}145 ᾿τηροίαϊξ 

ἴωργα, οἴ 68 1ῃ ἔογηχᾶ τϊηογο- τη] υῖου]4 : [τογὰβ ἀυΐοπὶ Δθοϊεη 45 ρυπέξι5 ἔργα, πιογε νετυΠΠ]ηλο, 
Ἀοΐαν!. 

Απιφυαίεισι (οά!ςο!ς δά ανὰπ) (οη ταπίπι Μάᾶσῃὶϊ γενοσαν ,Αγηθεο5 ; γεοϊατηδηΐα ζαπλςη, αἵ Ποη- 

8011: νὰ εἰξ, ἱρίο ᾿Πεγάγιπι, ᾿π ΄αϊδὰβ εἰν εχαγαίιιβ, οῃαγαέζεγε, εἴ ἀΠοπθηϊς Μοπιξαυσοηο, οὐ 

4υϊάεσι νἀεδαῖαγ Οοάεχ ἀγροηΐειβ, φυοδα νεζυϊπαίοετη, σεάετε (Ο]θογίηο 0. Αἱ ροίϊι5 1η 1 ου]ο 

γαὶ αυϊηῖο ἐχειηΐς να] (ἐχίο ἱπουπίς {ςτιρίαβ νἱἀεῖαγ : δίας ἤμῖς σα Ἰοῖο ξογίδι) ἢαυά τγερυρσπανιῆες 
᾿ ΜοπιβυΤοπυβ, οσαπὶ Οοάεχ ἀγρεπίειιβ, ]υοδά ΠἸτογαγυηι ἔογηγαβ οἴ (ογιριοη!β ᾿πάο]επλ, Βαραδ Πηλ]τυα]- 
πεῦῦ οὐπὶ (οάϊος Πιοίςοσι 418 ἰη ΒΙΡΙΠοίδεσα Ψιπάοδθοπεηῇ, “αδιη 1ρία εχ σεΓᾺΒ 1η6ΙΟ115 Δα ᾿ηλτῖαη (Ἔχ 

ἔφξου]ὶ γεξεσι. 

ΝΙΙ. Οοάοχ ΑμΜββοβιανῦβϑ. Εἰ Βιδ]Ποίδοοα Απιργοἤδπ, Μεαιοΐδηι. ΕἸΠῈ ““ δππογιηλ οἸγοιῖοσ 

τι  ΠἢπἸ᾿ὴὸ τοῖς, τοϊππάο οδαγδόζεγε πης!α}}, φυοά ἐϊεῖτηθς, υἱ ἀπ συδίαγ ἃ οπαγαέξζεγε οδίοηρο εἰ ἀεῆεχο. Ηυ)ὰς 
Δοσοπίπβ ὈΓιπλᾶ ΠΔΠῸ ΠΟΠΙΌΓΙΡΙ (πηΐ. Οοάοχ 1ἢ τηᾶρῃο [0]1ο, σο]υπληᾶ {ΓΙρ]1ς].᾽ τὰ Μοπτῇ. τη Ἀιιαγ. 

[τ4]. σάρ. 11. ρδρ. 11 ; (δὰ ἔογῖς (ὐοά!σεπι γαρίϊπι ἰδηίαπν ᾿πίρεχεγαῖ. ΘΌΡ]1Ο1ο Ἰσιξαγ ΠΟηΠ011ὰ ἀς πος Τζο- 
 ἄϊος, φυς ιγ ΕγυάιΠητηυς (ο]επ Πταυίσχις, Βγλησα, ε Βοέζοσιδα5 (Περὶ Αμδγοῇδηὶ, πλεσαπὶ ΡῈγ 
Ἐρἴο]45 σουπηπλαηῖοαν. “ἘΠῚ Οοάεχ ἴοσηλα αυδάταϊα, πεπιρα δαβεῖ ταπῖυπλ ἰδ ἀ1η15, αυδηίαπ ]οη- 
σἰτυάϊη!5. Ῥαρίπε ἤηρυ δ ἐγιδιι5 σο]υτηπὶ5 σοηαηίξ ; εἴ δας ἀξ οαυία ργρίεγιπι Μοπίασοηο νι άεθα- 
ἴυΓ ἀπψαυβ. ΤῸ] ΠΙΡγογιηλ [Π 1Π|ἴ1ο, εἴ 1 ΠπΡΘγΙΟγῚ ρᾶγίε Ράρίῃᾶς, ΟΧαγαῖϊ Πππῖ ᾿Π6 115 τυ ἶἷῖο Πλιηοτγί- 

θ8, 4υη) ἢΠηΐϊ εδ5, ἴῃ Ζαΐδυ5 τοχίι5 1ρίς σοηίογιδιῖαγ. Δα ΠΙδγογυσὰ 1ἴεηλ 1η1τ|4, ογηδῖιϑ "ἶἴε, χὰ Τιῖυ- 
Ἰὰπὶ Πηρυ]απγ οἰδυ ας, εχ δὰ σοποϊπηϊίαίε εἴ εἰεσαητία εἰς, Ζυδς ργοργίὰ ορεπιογαπι ἴῃ Οταοία {ου]ογυτὶ 
ἔα, φυδίηαυα παης τη Ατοβιτεξζοη!ςῖς ορεγιρὰβ γενοοαίλτη νοσδπλυ8 ἃ ἰα στέσαις. Ηδο οπληϊὰ αυδηϊαπλ 
δα νετυϊἴατ15 ορὶηιοπέπι ν]εδηΐ οράτης ποίυπι εἴ. ΕΠ 4]}ιἀ δυΐδηη, αυοα νάεῖυγ πγαρὶ5 γαΐετς, Μοηῖ- 
ἔαυσοηῖς σης Οοάισεγῃ ραῖαν! οἤςξ δητιαυΠηπγαπι; εἰ ομαγαΐζεγεπι ἴαχε εαπὶ τΑΠπίιπληλοῦο Δηιγηδα-᾿ 
νεγζ, απο σπαγαέϊζεσ νεῖὰβ ρ]ογασλαυς γεποναῖυβ εἰξ εἴ χυδῆ τε(ιταῖαβ. δὶς νάεζαΓ εηιπ εχ εο, χυοά 

ἀϊςαῖ Αςοδηῖυβ εἴ ϑρίγιτις εξ λρροῆίοϑβ Ρῦσηα τῆᾶπι. Αρογίς ταηγεη, εἴ ξαῖθητιθι5 πιὰ} {15 ρεγερτιη!ό 

εγυ ἀ 1 Π|πλῖ8 41 (οάϊςεπη ἱπίρεχογυπί, ἤρπα 1114 εχ πἰρτίογι τοοεπογαας αἰγαπηθηίο {πηΐ, αἴσυς ΕΓΡῸ α 



ΡΒΖΈΑΤΙΟ ΑὮὉ ΡΕΝΤΑΤΕΌΓΗΥΜ. 

ἀϊνοεία πλπι, εἴ αυϊάεπι Ιοπρε ροίξετίογε, συλ 1145 Πἴεγα υδ Ἰητατε5 τηαπίδγαπε, εἴ φυάγατῃ νεβίρία, 
1ῃ φοΐογα ἰἰσεῖ Βανείσθητι 1ατ|85 ἀρραγεητιαγα, (υδίαης ταοθητοσι ομαγδέζεσι. 81 ἐγρὸ Μοπιξαυσοηας ἢυης. 
Οοάϊσετη νοσάνογιξ δητααμπὶ εχ ροίϊεγίογι ἰδηζαπλ 1110 ομαγαέζεγε, αυμὰ ετὶξ 1 ἀἹ]οαηάσπι εχ [εὶς (ο- 

ἀϊςὶ σοωνῖβ5, δίαιις δήεο ἀε νεγὰ (ὐοάϊςοῖς ἱρᾶυς αἰαῖε 1 Ἰτεγάγατα ἔλης 1Π]|ᾶγὰπὶ ξογπηα γεπηου ΠΠπλς ΔΠΓ4αΙ- 

ἴΔ{15 εἰϊ, ποη φιιάδῃλ ἐχ (σα Ὀγις6 αυᾶπὶ 1π ϑρθοιπλιηῖδυβ ιοδηὶ εἴ ΑἸεχαηάγιηι νιἄθηγι5, {εἰ ΠΙ ΓΑΙ ΓΟ ΠῚ 

60 Ἰρίο υοά τοτυηάϊοτγ ἰενιογαας ἢϊ, ἀἴχυς Δάδο σῃδρὶς δοςεάλι δα νεΐεγεηι 114π|, 4υᾶτὰ ἀἸΠ!Οτηχὰς εχ Ρ]1- 
ηϊοὸ ἀηγϊετη ἔπ 76 ΓΔ Έη15 Ἰτεγῖς τ δ] ογιριι5, ἀς αυᾶγιπὶ ἔοσηγα εχ Αὐρυΐαι ὅνὶ ργοχιπηογαπηαας τεπηρο- 
τη πὶ [πἰογιρ!οηθυ5 ποη αἀυδιϊλη)8. ΑἰίαπΊθη, ἢς 14, φυοά ἀϊχιηγυβ ἰτιγηδίοηθηλὶ (οά!ςοΙ5 ΠΟΙ͂ΓΙ, 4υΔ]:ς 

πυης εξ, ἀρυὰ 01}105 πλιπυάῖ, εἰς ἰεπεηάυμη, φυοα ᾿ἰσεῖ οπαγαέζεγ ργίηλονυβ ἤξ ρῥ᾽εγυτηαας γεξβέζας, ἔάπλεῃ 
ε {ιδῆλνι5 νετυτιοτὰπι ἀπέξιιπλ ναί] ρ115 (4τ|5 σεγηδῖυτ, ἰπαγαυζαῖδο ἤεοῆς ἢηΐ νοοςβ, 4 [το γ15 115 σοη- 

ἡληῖ. ϑῖρῃα εὔδηι 4114 υὰ Ἰηϊεγάμυτα ἀρραγεηΐ (ρετγροίτα ᾿ττογῖβ; (εἀ οὐηὶ Ιὰ ποη (με|5 σογία ἰερε εἴ γᾶγο 
δὐτηοάμηιχ βαῖ, πος ἴζδῖυϊ ροϊείξ αυϊάηαπχ ναϊεδηΐϊ, Παιὰ δι υϊτΑτ15 οριπίοηι, αἴ σογαρογίαμη Ὠ1ρ]οηλαῖΣ- 

ςο18 εἴ, οἤϊοιυηι. Ὁ Ηδς νι Βοΐλιἤηηγα5, 401 Δ]Ιαυλπάο τηπιτυεγαῖ (ὐοάϊςαπλ εαεγςα. 
Ηὶς ἐροὸ 181] δά]ϊοίληχ ημῇ ἢος, φυοὰ ἢηΐϊ πλυϊῖα πλᾶγριηὶ δάϊογιρῖα ᾿π οῃλγαέϊεγε ἅηο να]4ς δηίηιο, 

εἴ ἴῃ 8110 ῃοῃ ἴΔΠ} δΔηΐ 4110. 

Χ, Οοάεχ Οοιβδυινιανῦβ. Α Ρεῖγο ϑαρύυϊεγο, Εγδηςις Οδηςα]αγιο, 481 (οάίουπι αυδάγιηρεηίογυμι 
Ραγίεῃχ ἔεγς ἀἰπηϊδηι εχ Μομπαίζεγιις πχοης 5 Ατθοη!β σο]]ρογαῖ, οοῆπι Ὠογεάϊταγιο τε Ἡδητγὶοο (άγοΐο 
Βυ-Οληῦδους Ὀς Οοιῆτη, οἱ εἰ Ραγὶ Ετδηςιξ, Ερμΐοορο Με. ενεπιῖ ροίϊεα 1π ΒΙΡ]ΙοΙ εςᾶπὶ 

ἹΜοπαδίϊοσι: ϑαηξῃ (εγδληὶ ἐς ΡῬγαῖις, οἵ εχ δὰ ἴὴ Ναϊοῃαίθη), Ραγιῆϊ5. ΕΠ τσλοπιργαηδοδιι8, ἴῃ σδαγας- 

ἴδγε ὕη014}}, φυδάτο οἵ τοίπησο, οτριυίχυς ἔβουϊο, αὐ ρυῖανις Μοηιξδυςοηυξ, ἰαχῖο. ϑεα ουπὶ ποη νἹ- 

ἀεαῖυς δἤμυγρετγοα δά αιαίεπι (οάϊςυπλ πξτογιπιὶ αυδίιογ, 40] ἢϊς 1Π ἴἜγιε τηθᾶ ΡΓΙΠῚ: Πυπιδγαητυγ, γεΐεγγεηι 
Ροῦυβ 44 (πουΐϊυπι, οὐαὶ ΝΥ ετξοηϊο, ἐερεπηυηλ. ϑρεσοσηθη (οάιο!ς, εἴ Νουα τὰ ἐ} 5 δογγιγλδια, βαιά 

ἴῃ ΒΙδ)ιοίθεοα (οι Πιηίδπα {τι Μοητκίδλιςοηιιε ; δά δυπὶ ἰσίταγ [οέϊογεπλ δπχαηπάο, Π]ὲ νεῦο 141 δάπιο- 
᾿ τι, ἢυης Οοάϊοεαιχ ἐχδιδετγε ἰοξειοηςβ ΑἸεχαπάγιπαγιηχ δά πλ}}68; εἴ ἢος αυοαά Ῥεηίϊαϊουσῆυπι ρῥ]δγυτη- 

4ις νεγιπ εἶ. Ααἀάο ἱπίμρεγ, φυοά τεχίμαχ (ἴα Ὠαυὰ ἰϊὰπὶ δ 111ο, φαετὰ εχμιθεῖ ᾿οάεχ Ραυ]ηο- 

Σἰρηεηῖ,  ΕἸςΠετο εὐἀξίυϑ. 

ΧΙ. Οοάεχ ΒΑϑισι ανο-γατιοανῦβ. Ευδΐξ οἰηλ 6 (οάιϊιοιδυς σπορι ουὐυΐάληλ τη (δ δῦτια, εἰ 

τηάς 4 Ρεῖτο Μεζωβειο, Μοπδοδοσγσυι δαπᾶλι Βαῇ]ι ἴῃ Κογα Ργαίεέζο, 'ῃ Βιδ]ος οσαηὶ Μοηαδίοσγιι [μὲ 

ἀείεγεῦδάδίυγ, εἴ ες θὰ ἀεπιηυς ἴγδηδιῖ ἰῃ Ν Διιςδηδῃα, 1η 4112 ααης ἤρσηδίαγ ουτὰ ἤυπηεγο Ζιοό. ΕΠ (οάεχ 

ἰεῆς Μοηιίἄιοουο ἴῃ ας. [12]. Ρ. 212, ἰσγιρίαβ πῃ τηθηλῦγαηδ, εἴ ἴῃ οπαγαΐξζεγα ἀηΟΙα]1, ορίοηρο, εἰ ἀε- 

βεχο, ἴθ 1χ ἔδξουϊο, ορίϊπηδ ποῖ. Εἰ ςετῖς (οάεχ ἀρργγῶς ποῖδ}}15 : πᾶπὶ ΠυΔη ἢ ΠῚ 4}}1 6 ΠλΘῚ5 ν]- 
ἀεδλητυγ εῆς εχ ελάεηι ἔογε Ασα], ἴλπλοη ἢϊς {{Πππ Δ]αυδηο ἰεέϊζιοηες ργογίῃβ Πηρυΐαγεθ. [ἄ60 τηδρὶϑ 
ὥρτὰ ραΐιπχυγ, αποά (τ ΔὉ 1π|ῖ]0 αἴ πε πλυ} 08. 

Ηδάϊεπυς ἀε Οοάϊοιδαι8 τὴ οἰαγδέζεγς ὑῃο λα] ; ἤος Ροξαϊπγις 4] πὶ ἐχ ἶΐο σεηεγε δά Ῥεπίατευοθιπ) 

Ὁ}Π81 τερεσγισε. Αἀ (οάϊοςβ 4]198 ἜΥρῸ ρογρδῃλιϑ. 

σΑΡΟΣῈ ἢ. 

Οὐεϊοιη Ογσοογηε 121 Οὐαγαξίεγε Ζραίο, ΦΟΥΜΏΙ "αγίαηπίοσς ἐμῖο ἐομο γηιαημα Ή Μ7,, 

Ἐππωρι 7 αΐῖο. 

14. Οοὐεχ Ψατισανῦβ. Εἰπ οἰσὶ ς (οάϊοιϊθῃς8 Βιδ]οιπεαῷ Ῥαϊδλίίηα Ηεϊάο]δεγρεηῇς, εἴ ἐσ εὲ 
(γΔΠἢϊ ἴῃ Ναϊοληδηι, ᾿πΠ αυᾶ συπὶ πυγηεῖο 203 Πρηδῖιγ. ΕἸδ πλεηιδγδηδοςεβ, (σγιρευαις, σὰπὶ ἀπά 
ςοἷαπλη18 'η ἀπαηυδαηϊς ράρίῃα, οἶτοα χ ἔβουΐυσωα. ἊΑἀ (οάϊοιῖθ τηιτὰη) ργαηλως Αμίῖες Εἰοτγια; εἴ 
ΠηρῸ]1 τεχεῦβ ᾿ἐδγὶ ρεγροΐυαπι Βάρεης Ραίγυπχ (δίοηδγσα. Εἰ ρογτο δά βηςτὶ τλυτ]ξ. 

τις. Οοάοχ Ὁοιβεινιανυϑ. Ευϊτ οἱηλ 6 Οοάιοῖδυβ Ρεῖγὶ ϑεφυΐεγ, Ετγδηοιὰς (ὐληςο Αγ, εἴ ροίξεα 
Ὀυ-Οαπιδους Πε Οοἰἤιη, Ερίίοςορι Μεῖϊεθοθο, ἀειϊπάς νεγο Μοπαίϊεγσι: ϑαηέξι (ὐεγγλδηὶ ἀε ἤγαῖ!β, Ῥαγιῆ!5, 
εἴ εχ δὰ ἴῃ ΒιδιιοῖδεἼοάση Ναϊοηδίε ᾿θιάδτχ τγαηθιτ. γιάς ἀς δος Οοὐϊος Μοηδδυοσοημῃηιχ ἴῃ ΒΙδ]οΙἤεοδ 

(οΥΠ πάπα. ΕΠ βου, αὐ νιἀεζυγ, ΙΧ, νεῖ χ, εἰεχαπειήμτηθ εἰ δοουγαῖς (ογιρῖιιβ ἴῃ πλεραῦγαηα. ΑΒ ἴηϊτῖο 

Οεπεῖδος δ καὶ ευλογησέν ΠΔΡ. 11, 3, Τἀρρίονις (οάϊοοπι ταδῆλ8 ἔφ ου]} οἸγοιίοῦ ἀπάσοιτηι, υἱ εἴ Δ νεγθ!ς ἐσὶ 
τὴν χείρω Ἰωσηῷ ΠΑΡ. ΧἸΪ, 42, δὰ ἐπεκράτησε γάρ «αὐτῶν ο λιμὸς ΟΔΒ. Χ]ΥΙ, 2ο. Ἴεχτιβ Ὠυ)υίςα (ὐοάϊοις μὲσ οτυ- 
ἡεηλ Ρεπιαϊοιουγα ἀσγίναγι νὶχ νἹἀδῖυγ εχ ἰοηῖο οοάστλ. Οὐδπίυσλοιηηυς φημαι ςοηίοηεϊ 411 οὐπλ Εἀ1- 
τίοης Ν᾽ διίοδηδ, τἄπλθῃ γεγίαβ ἤηογα τεχοὺβ. Μοίδιοὶ ρἰυγυα. Βαρδεῖ, φυᾶ Ποχδρί4 Τ᾽ βεοσοτίοηὶ ἐτιδμετγιηῖ. 



πανπασιαν». "...»..- -“΄.-- τ ὦ 

ΡἈΆΒΕΑΤΙΟ ΑὉ ΡΕΝΤΑΤΕΟΟΘΗΟΜ. 

τό. Οοάεχ Μεριοῦβ. ϑίρπαϊαγ ουὐπὶ πυγηθγο χχχνατι, ΡΙαζεῖ ν, ἴῃ ΒΙδοίμεοα Μεαϊόδο-)Δυῤδῆο. 
τἴδηα, ΕἸογεπῦς. ΕἸῈ πλϑιλδγαηδοειβ, ἴῃ ἔ0]10 τα ποσὶ, ἔογπια δά σαυδάγαϊδιη Δοςδάεηϊε, ἔβουΐο εἰτγοῖτεῖ 

ΧΙ ἐχαγαῖιιβ. (ας Ι5 ἀπδαυόθαις ραρίπᾶ ἴῃ Ὁ᾽η45 σοἸαπιηᾶς ἀϊν!ἀϊέαγ. ΝΝῸ]1145 ἢαρεὶ 1Ἰτεγαβ πηα] υΐσαϊας, 
Ὠοηυς 1ἢ ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ Ρεγιοάογιπι, ΠΕ 4αδ᾽ 1 ΡγΓποΙρίο ποηλίπαπὶ ργοργίοόσυμ, {εἀ τα πέμπτη 060 ἴῃ ῥγιποῖρῖο 
᾿Ἰηεάγυπι, δὶ ϑοΓΙριοΥῚ τηδρὶς ρδοπεγιῖ, ΕΔ πῇ σοπεπυςίαγ ΡογΓιοά 8; ἹΠΊΠΟ ΠΟ Γάγο οἴίδηιν ἴῃ τηθάϊο 
νοουμι, ασυδγι ὨΠΔ ρᾶΓ5 ἱποιάδί ἴῃ ἤπε [πε δηϊεσοάεηξίς, εἴ 4114 1 ργΠΟΙΡΙΟ [εαυεπεῖβ, αἴ ἴῃ νοοϊδιυβ 
ἐγένετο, ἰωσηῷ, ἐξῆλθε, ὅτε. συ αυϊάεπι ᾿τεγ τα] υἵσυ]α ίεα φυδάγαίδε ἀυιγεθ (αηΐ, συετηδάπγοάμηιχ ἀυγεὶ 
χύοφυς {ππῖ, εἰ ᾿ἰτετγὶ5 αυλάγας!5 Ἐχάγαῖϊ, ΠΡγογυγα τὰ}. ΝΝΆ]Π]Οπὶ , Δα Ρεῖ, πεαὰς Τυδίογιρίατα, πεαὰς 
δἀροῆειμῃν ; ρυηέϊα ογεδογγίπηα, νῖγρα]ὰς να]άθ γαγὰθ. ϑριγιίασπη. ποῖα ἐδάςπη ρἰεγυησας (ηἴ δἴαυς 
1118, αθδὲ υἱαγραπίαγ Βοάϊε ; ἰητογάμσπι ἴαπλθη ἀΠΈΠυΟ τηογα αηΐ εβογηηαῖς. ΤΙ]: σαριζυμ, ίεὰ (εέτιο- 
πὶ, πὶ ἰη {Ὡρογίοσι Ρ]ογαμη4αε στηάγριης, εἴ Δ]ΠΖυδηάο εἰ!Δπὶ 1η 1πέδγιοσι ἀρροημπηῖαυγ, ἀυγεῖβ (μη ὁπ- 
Ὧ65 τ 15 Ἔχάγαῖὶ, εἴ τηᾶηυγὰ γεΐεγυπηϊ Δ] ]υδηῖο γεοθηζογεη Ὑιάδζυγ δυΐετα ἢϊς (οάεσχ δου Οτοο- 

τυπὶ ΕςοΪοῆξ ἰπίεγνιῆς ; Παρθεῖ 6Π1πὶ ἴῃ τηλγρίης δἀηοίαϊαϑ τηᾶηι ἀϊνογία ἃ Τὰ ρετοσθι5, ἃς πλυΐΐο τεοθι- 

τἴογε, ἀρχοτελείας, ει! ρεγσορὰς [,δἔποηυπι, 4045 ἐχ ΠιΡγὶ ψεῖεγὶς Τεαπηεητ ἀΐερυβ Ὠεδἀοπγδάδτιπι 
ἤηρυ]ῖβ ᾿ῃ Εςοϊεῆα Οτγάοα γϑοιᾶγε πος εγαῖ, δα ίστιρεις ἰπ σοηΐοχῖα πλπα τ γηο ο᾿αγαέζεγε νοςῖδυ9, υδὲ. 
Ἰποριυηῖ, ἀρχὴ» Οδἱ ἀεπημηΐ, τέλος. Ταπάστι ποίϊδηάυτη εἰξ, ᾿π ᾿πβπλο τηδγρίης ραρίπαγαπι, ἴῃ ἀυῖδυ8 ἰη- 

οἴάϊε ἰμπτίαπι ᾿ἰδτογυηι, δἀροπίατα ἤΠ[ἔρδ πλδηὰ ἰΐεσὰ γεέθεητι πυπιογαγα [ΟΠ] ογαπι, ΄υΐρυ5 σοτηργεεηδιζυγ 
υηυΐαυϊἊᾳυς ΠΡεγ. [Ιπ ῥγιγηῖ8 (εχ (οά!οὶβ [01115 νάγι ὁσουγγαηΐ ριέζυιγα ἔμπάο δυγεο, οὐ νάγὶ! σοϊογας 
{ρει πάυέξι διδγαηξ, 4] ταπχεη δεν] ἀϊαζαγηϊῖαῖξε πγ0}Ὁ15 Ἰῃ ]ος]8 δάθο ενδηπογε, αἴ ΝΣ τἀ Π]]Π} ἀπε τι 

ἀς]Ἰης δ οη18 (ὰρεγίς. ΕΠηρυπὶ Ὧδε τη σοϊογιθυβ Πιϊζογιάγη ἢϊς 11ς ἰηΐας μαρδιίατη. (ὐοάεχ, υἱ ἴῃ ζι 19 
Ἰοοὶβ ποιάνίγαυβ, μαῦεῖ Ἰεέτιοπα5, ἃ ργιηγὰ τη ποη ᾿ηἀμυέϊαβ, τεσεηῖι τη δάογιρῖαϑ. 

Τ χν, Οοάεχ Μοςουεξνδβιβδ. Ευπ αυοηάλγῃ ς Οοάϊοϊδυ8 Μάαχίγηι Μδγριη!, ἀεϊπὰς εἴδπὶ 6 ΒΙΡ]1ο- 
{ἢεοα Μοηδεῦϊ τπ πχοηῖς Αἴδοης ΙΡεγογιπι. ΕΠῚ παης 6 (οαϊοῖρυβ ΒΙΡ]ΠοἴΠεοι ϑαηέιηηλο ϑυησαὶ, 

4υδ ἐγνδέυγ Μοίχυδ ἰπ ΤὙρορτγαρῆθο ϑυηοάαὶι, εἰ Πρπαῖαγ ουπὶ ς ἡυπηεγο, (ὐοητηςεῖ νετοὸ Πρ γαπὶ Ο6- 
πείδοβ ἰδηΐυπι : εἰ ἔαϊτ, αξ νΙάεζυΓ, ἴῃ πηεπιδγαπα (ογιρίι8 (αὉ χ ἔξουϊο. Ταχίιβ 1η ΟἸηΠάΡαγι, ϑομο τα 

Ῥαίγυμη, αυδ Ὠαθεῖ ρεγρεῖυδ, ἴῃ αἰγαπγχεηῖο (ογιρία αηῖ. Ραδῖγεβ, ἀπογιπὶ δαἀξεγαητυγ 5. ῃ 114, απ ἈΪ : 

Αοαάςΐυ5, Δα άπἴαγ ᾿ητεγάμηχ Επισκοπ. Καισαρείας. ΑΠοηγτηυβ. ΑΡΟΪ]ΠἸηάγίυ5. Αἰμαηαῆυβ. Βαἢ] 8 Μδᾶρηι. 
ΒΑΠ]1υ5, ϑεϊευςο Ερηςορυβ8. ΟΒγγίοϊουηυβ. Ογγ]αβ ΑἸεχαπάγιηυβ. Ογγ]υς ΗΠΘγοίογηλιϊαπυβ. Ὠϊο- 
ἄογυς. Ὠίάγηιυς. ΠὨιοηγῆμβ ΑἸοχαηάτιηιβ, {6πι6] ἰαπίυῃ, ἔοϊο 62. Ενίερίυς Οαίατιεηῆθ. Εὐυίδθίυβ 
Ἐπγοίξηιιβ, πιοάο Ἐμέσης τηοὐο Ἐμέσης πυπομπραῖι8. Ελεῦιυς, Ἀοπια ΕΡριΙ͂Θορυς, (6 Π16] τΔητιΠ), ἔΌ]10 11 2. 
ἘρΏγαςηχ. ΕΡΙρῃδηΐυβ. Οεηηδάϊυβ, Απεοςοῆῖας ΕρΡμοορυβ8. Οεηπδάιϊυ5, δἀάιζυγ ἰπτεγάμπιὶ Ἐπισκοπ. Κανς αν- 

τινουπολέως. Οτερογίαβ ΝαΖίδηζΖεηιβ. Οτερογιὰ8 ΝΝγἤεηυβ. ΗΙΡροϊγίι5, Δἀἀτταγ ποηηυηαιδηι Ἐσισκοσ. 
Ῥωμης. ἩεῦτγαυΞ. Ιγεηδυς. Τοίερῃι5. ΙΠάοτγυβ8 Ρεϊυΐποία. Μεῖῃοάμιβ, δα άϊτυγ Ἐπίσκοσ. καὶ Μαρτυρ. Με- 
Ιου, Ἐρσορι5 ϑαγάεηῆβ. Οτίρεπεβ. Ῥεῖγὰα9 ΑἸδοχαηάγιηυβ, εγηαὶ [0119 57. ΡΏΠο Ηδεδγαυς. ῬὮΙο 

ἘΡἠτορυδ. ϑενογίηυς Οδραϊογιηι. ϑεγαρίοη ΤὨγηθεηῇβ. ϑυςεηίαβ, ΕρΙςοραβ Ὀιοςϑίαγιςηῇβ. ϑανογυβ. 
ἸΤμεοάοτείυ5. ΤΠοοάογιβ. ὙΠεορὮ1]υ5 ΑἸεχαπάγίηυβ. 8. ΠΟ] Ἱποὶριαπξ ουδὲν φΈερρον οἴχον, “δὲ βεξακον οἱ 
νομοϑεταμενοι, αὐτικῶ Ὑοὺν μετώ πολλώ καὶ αῷρωξα ϑαυματα. Ἰ)εῆπιιης ἱπ νεγδῖ8 50 80}}} Ογτγι!}! ἀρπαγι δὲ 

λυκῶ ταρεικαζεται, δέω το, οἰμῶε, ϑέρμον εἰς ἐπιθυμίαν, τὴν ἐπὶ μαϑητοαν. Ἧς ποῖο, 4υϊᾳ ηοη ἢϊ ᾿πηδιιάϊταῃ,, 

Οοάϊοες ποηηυησυδηῃ ἴΔΠὶ ἴῃ (αἴσῃ αυαηλ 1ὴ ΤΈχία εἴς δα ἢ τ}]6ε5. Ἡδυά ροῖατε (ο]]Δεῖο (οά!ςοῖ5 οδεϊηογὶ 
υἱτεγία5, αυΔπι| ρεΐ σάροΐζ ργίπχυγτη Οςποίθοβ. ΝΝοη νἱάἀεῖοσ ἴῃ 110 ρσεῆεγε ρεου]αγις, δα ἰὴ 110 Ἰεξπ]οηΐς 

οοΐοσγε δῷ 41115 ἀρυὰ τὴς ἀπογεραγε. ' 

18. Οοάεχ Εεβυσάνυβ. ΕΠ ε Βιδ]ιοῖπεοα Ῥαίγυπι ϑαπέτι ᾿όουλιηϊοι Οτγάϊηϊς Ῥγαάιοαϊογυγα ἀς Εε- 
(115, 1π ν]οῖπο ΕἸοσγεηῖς. ΕἸ της γαπάσειβ ἴῃ [Ὁ]1ο, ἐογιρῖι8 οΟἸγΟΙΟΥ χ θοῦϊο. Ουυτὰ Οοάεχ ἴῃ 
Ργίποῖρίο νδ]άς τηδου]δίυβ εἴ σογγυρῖαβ εἴξι, (ου)8 γεὶ 1ηάϊοῖο πηἴ ἰδγὶ ΕΧΟάὶ ργίπηᾶ [0]14 δ]: χυδητυγη 
Ἰπαυ]ηδία, 1 τηΔγρὶηδυ5 ργαίδγιί τη δ. 0114 σοητπηεητδα5,) ιης ἔλθυπι εἴς, υἱ ἰηἴοροσ ᾿ἰδὸγ Οεπηείεοβ ἃ 
τοᾶπα ἴξου! ΧΙΝ τεγυση ἔπετῖῖ ἐχαγαίιβ, εἴ ἴῃ Ἰοουπὶ τοχιῦβ νετυϊεοτις υδεύϊα5. Ηος δυΐεπὶ Τρρὶε- 

τηδηΐυπι [01115 σπαγίδοςιβ ττιρτηἴα {ΓΙ 5 σοι ργο ΠΘηΐυτη, ἰἰισθῖ δ ἀγοπεῖγρο ποη ςοπῖεπιηθηάδε Ἰεξεϊοηὶϑ 
Ργοδαχετσῖς, ἰογίταπι ἴαπγεη εἰς (ςτρίογοπὶ πληυ8 δοσυγαῖατη. Ηδος ργίπιο 1ἰδγο Ἴχοορῖο, γα] αι ἴῃ πλοπὶ- 

δγαπα σοηίογιρῖὶ, τηδηϊηλ ργῶ ἔς ἔεγυης (ογιρίογιβ αΠΠΡῈ ΠΏ Θ]ὰς ἃ0 ΡΕΓΙ ; ΠΌ]]απὶ επιπι, οἷ 114 ἀἸοδηι, 
ἀρίςετῃ ουλτεῖ, ἢ αυδεάδπη ἐχοιρίαβ, υδ 111} (οἰδηηῖα {πηϊ, αἱ νἱάο]οες ἐσγιδαῖ καϑημέραν ῬΓῸ καϑ' ἡμε- 
ραν ; καϑηκασξὴν ῬΤῸ καϑ' ἑκαφὴν ; μεταυτὴν ΡΓῸ μετ᾽ αὐτὴν ; ὠπεμῶ ῬΓΟ ἀπ᾿ ἐμου, εἴ ἢίος τ]. [,1ἴογα ν 1Π 

ἤηπς ἀτϊέξτίοηυτῃ Ροηΐϊτ, εἴπ (δαυεηΐς οοηίοηδηῖς. [πῃ ὀχρυπέλϊίοης 4]1ου}}8 Ἰτογῶ, ρυπέϊυτῃ ποη ἱπέγα (πὰ 
ἔωροεγ ᾿τἴεγτι ἐχρυηροπάλσῃ ροηλῖ. Ψοσα θυ ἐ ποι {δ ίςγιδὶῖ, (εὰ δάυηρις, μαδεῖ δηϊηὶ αὐὑτηι, ΡΓῸ αὐτῇ, 14- 
ηὰς ποη ἴῃ Βης ἰληΐυπι, (εἀ εἴδη) ἴῃ τηεάϊο ἀϊξείοηυπι, χαυτ οσοιγγαῖ ΡαΠτηλ ὠικοδομησεν ρΤῸ ῳκοδόμησεν, 
ηιραν ῬΤῸ ἦραν δζς, ἸΝ ]]Απὶ Δα θεῖ τηδ)ιςυΐατα ᾿ἰτεγλτ πε 1η ργὶποῖρῖο ρογιοαϊ, ποὺς ἔπ ποπγϊπίρυβ ργο- 



σ΄ 

ΡΑΞΕΒΑΤΙΟ ΑὉἡ ΡΕΝΤΑΤΕΓΘΗΠΟΜ. 

Ῥτῖϊδ. ϑίῖης οδρίζιπὶ ἀϊνίῆοης, παθοῖ {ππηηλαγία ἴῃ τηλγρίηα ἃ τηᾶπι γοσοηΐ. 8.0} 0]14, φυϊδὰβ8 ἀδυηάαι 
Οοάοχ, εἐχοερῖο ᾿ἰδγο Οεηείθος, ἢ 400 π0}1]4 μηΐ, ἀυρ1:ς15 ἔμηΐ πιᾶπιι8, αἰΐογα δης]υ]οσιβ, ἃς Ρεης 

ἀϊχεγίπι τοχίυ! οοςνξ, Αἰ ἴεγα γε ΟΣ; 4028 Πυκίοτ ροϊτγεπια, ὈὨΡεγογα τλυ]ῖο ππηΐ ΡΥ Πγ15; 64 ΘΙ 
Ρἰυγίτη15 1η 1οΓ15 τιαγριηεηὶ (ας 18 ἐχ ΟΠΊΠῚ ραγῖς σοπλρίεηῖ. Νε δυΐεῃῃ σοηβηῖο ἴῃ 11115 ογιγεῖυγ, Ζυσηι 
νετυΐειος ϑοβο δίϊεβ ροου]αγδιι5 χυϊδυίάδην ἤρη!β, ΔἸἴεγο ἴῃ γηδγρίης, δἰἴογο ἴῃ (εχ ροῆτ15, ΘΟἢ 0114 (μ4 

ἀεϊροπαῆείϊ, τεσεητίογ 1π {15 ἀείοσι δε η 15, Ὠυγλθ γος Πτεγὶβ αἰγοθίηας ροῆες υἱὰς εἴ. ΝΌΠΙΡΙ ἴάταθῃ 
δυΐζογιπ), εχ χυϊδυς 1114 ἀεοεγρία πὶ, ποπλῖηᾶ ἀρραγεηῖ. 8. ο]1ὰ γεγο ἤως τΔηταπ) ἤθη οπιηΐᾶ ρεγίϊ-" 
Ὡςηΐ λὰ ΘΧχεροῖιουπι ΚΟ η118. 

190. (οάεχ Οηιοιανῦβ. Εἰ ε (οὐιοῖδυς ΒΙΒΠοίμεος ΟΠΙρίαπα, Ἀοηγ, σοηδλης 476 [0]1|5. 
δογιρίυβ εξ, (εὰ ποη ἴδηι δοσυγαῖς, 1η τοπιῦγαηδ, οἶγοα Χ (βουϊυπλ. [ἢ ]Ἰπιῖης Οοάϊοϊς πὶ αυμάδηὰ 
ΕΛΌΙςπλαῖα, εχ αὐτὸ δἀυπηδγαῖαΌ. Νυ]ατα παραὶ σαριτυῃ ἀππιπέλζίοπεγη, πυ]]}4π| ἱπιεγρυηέμοηειη. 

ϑϑρς Παδεῖ δρροῆϊαδβ, δὶ ἄρροηὶ πεοεῆς ποῦ ετσᾶῖ, {τ γᾶς πηδ)]υΐου]λθ. ϑυπῖ ἴῃ πιάγρίη6, {δὰ τἀπίυπὶ 
δ ἤπεπι (οαϊοῖς, [,εὐξίοπεβ 4] Ηεχαρίλγεβ, πη συ δτί8. Αὰ ργίπια [0]18, εἴ ἰὴ ἰδαμεηηρυβ, ταῦτα (πηϊ 
εγαίλ, εἴ διδῖυς 181 γε πσυυηίαγ. (οπεηςῖ, ρεγ Πργος Ῥεηϊαίευςδι, τεχί πὰς υἵχὰς ἴῃ (οάιϊςοϊδυϑβ ἱρ- 
ποῖυπ;, οἵ ἱπίι5, ηαεπὶ Οοιηρυϊεηῆς Εαϊεῖο ἐχθῖδεῖ, ἰοησε πη} πλαπι. Αἴαυς ἰάοπι ἀοσργεμεηάεῖυγ 
χιοδά υπηυπὶ λίαυς Αἰΐεγυπὶ (οάϊοοπι οΧ εαυςητθιυς ἴῃ ἢδς {Ἔγα. 

2ο. Οοάεχ Ποκοόοτηςσι. ΕΠ ε (οάδιοιδυς ΠὨοτοῖδεὶῖ, τὸ Ἱεροκήρυκος, ἐπίκλην Βυλησμῶς, τῷ ἐν Ἰασσί. ϑὶς ἴῃ 
1ογὶβ λά πὲ ποπγιπαῖαγ. ϑογιρῖυϑ οἷς Οοάεχ ἴῃ ποπλργαπα θη Πηπηα οἵ σα η 1 ΠΠπηΔ, 1η [011ο, τα 1χ ἔξου- 

ο, ἃ Ὅγαςο ϑοσγῖδα, ἀοᾶϊτο εἰ ἀ]Π σεπῖο. δεῖ ἴῃ ρᾶρ!η!15 ΠηρῸ 15 σΟ]πληλ5 ἄυδ9 ; εἴ ει ΠΠτεγα ἀοοδάμπηϊ, 

4ιοδά ἐογηηᾶτη, ργοχίπης δα ἢγα]τυάϊηοτη ϑρεοϊλ1η15, ασυοά ργοῖαλς (ΟἹ. ΜδΠὶ ἴῃ ἴμ4 Ν. Τ΄. Εάκίοπε, 
αὐ Ενδηρεϊυπὶ ϑαπέι Μάδᾶγοὶ ὰΡ ποῖ (οά. 9. Εοάεπ)ι εἴϊδηι τηοῦο ρεγ (οάϊσεπι υἱγιυγηαθε ποϊδηζυγ ἴῃ 
(τοηΐς [Ὁ] ογιτι ἀτρυπιςηΐα ολριταηι. [Ιἢ ῥγίπλο [Ὁ]1Ὸ ἀϊι48 ποῖλβ αῦεῖ ἢις Πογοίμεὶ Ὁοάεχ ὕπα εἶ, 

Αντῶνιν τώπεινι Μητροπολιτα Ἡρακλείας χορ Προφόβου τῶν υπερτιμων" ετὰς αὐλη. ΑἸτεγὰ εἰξ τεσθῃ τοῦ, κυρ. Διονυσιε. 

Οοηίίπειῖ Οοάεχ τλπῖυπι Οεηείεος ᾿ἰδγυ,, εἴ ἴῃ 10 Ἰρίμπι, αἱ νΙάδζυγ, τοχίυτη, αυετὰ ἤάθυιϊ ΟΠὨγγίοῆο- 
τὴς ἴῃ (οάϊος πο. 

25. (οήεχ ΜΟΝΑΟΉΙΕΝ 5818. ΕΠ ε (οάϊοῖϊδυ8 ΒΙδ]ΠοίΠεος ΕἸδογαὶιβ, ΜοηδΟΒΙὶ τὴ Βαναγα. Οοὰϊ- 

οὐπὶ, 4008 παο ΒΙΒ]ιοίδεοα ἔεγναὶ ἴ'πὶ Ογῶσος αυᾶπὶ Γ,αἴίπος, (αίαϊοριβ ΑὉ Αποπγηο αιοάππι [η- 
βοϊ 2611 Δπποὸ 1602, ἰπ φυάᾶτῖο, «ἀυ ε : εἰ Μοητίδυςοπιϑ, ἴῃ ΒΙΒ]οΙΠεςα ΒΙ ] οἰ βεσαγατῃ, τοπλο ργὶ-- 

ΤΉΟ, ρᾶσίπᾶ ς87, ἤυπης (αϊαίοσιπι, οπ δ τδπίιπὶ Ῥγαίβίοης, γρὶς τεγαπι Ἔχργείπμε. ΑΒ υἵγοχὰς ογρὸ 
Οοάϊςες Οτοὶ ἰη ΒΙΌ]Π}.οῖῆεςα ΕἸςέζογα]! πυγησγδηΐαγ Ππ]}ογ ἀυσεηῖ εἴ χαριπῖδ ἀυο. ϑεὰ λὰ Βοϑ 411} 
Οοάιϊςε5 Οτγαοὶ 14π| ἀοσεῆετγυηις, ἐς Ὠμψοαᾶῖα ΝΥ υγῖεπηθεγρα,, Ὁ Ατος Γπάον!οὶ ἴῃ γερίοηθ Τυβδιηρεηῇ, εἰ 
Ῥογτο ς Βιδ]οίμεςα Ρεῖγι Ν Ἰέζογιι, φσυδάγιησεητ5 ἤογεη!9 ΕἸ γεηε σοεπῆῖα. Ηλδθεηῖυγ ἰἴδαφας παης ἰπ 
Β:δ]ιοιῆεςα ΕἸεέζογαϊ: (οάϊοεςβ Οτάοὶ ἰγεοςηῖι ἃς ν]ρίπε ; εἴ ΠρηδηζυΓ Δ4Πι Οὐ ΠῚ ὨΙΙΠΊΘΓΙ5 ΠΟΥ 8, 4108 1ϊ5 
Δίπηχιῖ Ἰσηδλίιυ8 Ηδτγάϊῖ, ἢυ}8 ΒΙΒΙΠοἴπεςε Ῥγαίεέξυς, τη Οπίαΐορο τεσεπίεγ σοποιηπαῖο, [δ ποπάυπι, 

αυοά (ςίάπι, σνυ]ραῖο. Αἀϊτυπι δά (οάϊςεβ ἴῃ δας ΒΙ:δ]οἴῆεοα δεριευδριηίαν!γα ε8, οοἸ]λιοηῖς ογβο, μΠγ4- 
ππτης ραϊείεοιε 5. 8. Ἀοσοδῖδηι, Αὐ]ςα ΒΙδ]ιοῖῃεςι Ῥγαίςεέζυβ, εἰ Ργωροίζυβ ᾿πῆρηϊς (]]ερίαῖα δὰ 8.. 

δϑυϊδεγίυπι Ουίδγιβ [η0|5, αἴχυς Αςδάεπα Α. Α. εἰ Βοπαγιγὴ Αγίμπι ΗἩεῆο- (δἢς]Ἰλπο ϑοοῖας Οτάὶϊ- 
μᾶτα5. (οάοχ νεγὸ "ἶς, ἀε 4οὸ ἤὰπο ἀρίταγ, πυπγογαραϊογ ΟἾ1ΠῈ 27 5, ἤὰης ψΕΓῸ οαπὰ ΠυΩΊΘΓΟ 9 ἤρπᾶ- 

ἴιγ. [Ι͂π πιοιδγαπα (δ ἤδουΐο χ δι (οήρτας ; εἴ ΕἰὉ ἴῃ [Ο]1οΟ φιοδά ἐογπηαπι, εἴ 227 [011 σοτηρ]ςεάείτζας. 
Ἠδδεῖ ἱπρεπίεπι (αίεπδτῃ Ραΐγιηι, εἰ ῬΓΟΪορῸβ νᾶγίοβ. Ῥσγοϊορὶ Ἰερυπῖυγ 8 [010 ργίπιο δὰ νἱρεῖηπγαπι. 

Ἱπιαπι εἴ δ Εριῆοϊα Ατιῖος δά ῬὨιοογαῖεπι. ἘῸ]ιΟ. ΖῚ ἱποιρὶς Οεπεῖδβ ; [0]10 121 ἔχοάσυβ. Μ|ρτα- 

νἱτ τη ΒΙΒ]οἰεςαπὶ ΕἸείογαϊεῃ δ Ατος Γάον!ς!, αυάτη ἰργὰ ποημαν:. Εἰ (οάεχ ποῦ θοηῃξ,, εἴ. 

δαῦεῖ ποπημ 145 ἰεέξξοπεβ ΠΠρΊ]Αγοϑ. β 

28. Οράεχ Νατισανῦβ. Εὐἷ ε Οοάιοεῖδυ Μοπδίετγι 5. ΒΑΠ]1:: Μάᾶρηὶ ἀς ὕτθϑε, ᾿πἴεγ δὸς πυτηθγο 

161 Πρπαῖιθ8. Ῥοδεα ΡῚ: ϑεχξ Ῥοῃειῆς!ς έαχιμαι Πδεγα  αῖθ, ἅη4 οὐπὶ 4118 εἸυἀεπὶ Μοηδίξογι (οάϊο!- 

δι5 ἄοπο ἀλίυς εἰ ΒιΙδΙοΠεοὺ Ναϊσδης, ἴθ 40ὰ Πυπιθγο 2122 ἤρπαῖυγ. ϑοσιρίι8 εἢ εἰερδηξεγ ἴῃ 
γλοπγδγάπᾶ, οὐπὶ ἀυαῦδυς ΠςΟἸυπηπὶς δὰ ραρίπαβ Πηρυλς, οἶτοα χὶ ξουϊυμη. (ὐοπτιηεῖ ἰδηΐζυπὶ ραγίθη Νὺ- 

ταδίογυσι, Ὠευϊετζοποπλιη, εἴ ἰπἰασι ἰοίς. Μιάεῖωγ χυοαά τεχίιπι ἐχ ἐάσῃ διε μαίγρο, αιὸ (ο- 

ἀεχ Βδη]δηι8 αυϊάδηι αἰτυ5, πεῖρα 97, ἀείςγιρζας ἐμῆς. 

29. Οοάεχ ΝΈνετυβ. Εἰ ο ΒΙδμοίμεολ Πσυς4}1 ϑαηέςι Ματγοὶ Νεπεῖι!8, Πρηδἕι8 ὨΠΊΕΓΟ ΓΙ. [ΙΠΟΣρΡΙΐ 
ἴῃ Οεη. χἰν δ, 12, ΠΟ. 1ς, υξ ΑἸ1δῚ Ρὲσ ἐγγογθῆι τοηυΐϊ. (οηίδηϊ πηρσυδὲ ραρίπας ἀυάθι5 σοἰιπγηῖ8, [96 
ρτγροϊαητία (οάϊοϊς εχ νΆΓΙΣ Ιεξτιοηῖδυ8 ῥεσιῖ: Ἱπσιολῦπηςξ : ἐπχεηάδϊε ΘἸΠ} (οτρῖαμα εἴς οογΐσην εἶ. 

Ἐἢ 



ΡΕΞΈΕΑΤΙΟ ΔῸΞΆΡΕΝΤΑΤΕΥΓΗΟΙΜ. 

ΟΠαγαίζεγ (σοάϊοιβ αὖ εο, 4υὶ ἔβουϊο χ δὰξ Χιὶ ἴῃ υἱὰ ξα1, ΠᾺ]]0 πλοάο ἀπογεραῖ, 40 εἰ εἰάεπη ΠμΜΠ]Πλὰν 
εἴ, αἱ ἀδ εἰ4ίε (ὐοήϊοϊς 4 Ζαπείιο γεξϊς υἀιοαίατη εἴς εχιπγάνεγπλ. Ασσδηΐζαβ οἵ ἔριγιτα8. ἴῃ ποι- 

ἩῸ]}1Π15 Ἰοςὶβ ποϊδηζαγ, ἴῃ 1115 οαττπηταγ, σαοά ργοξεέϊο εἰξ γαγαπὶ εἴ πο] τυ, Ργοίεγίτη ἴῃ (οαιϊςοῖθυβ. 

ἱ{πεῖα 5 φοίδτῖς : ποῖδητυγ αυμάεηι ἃ ρτποιρίο υἵχια δα ξΟ] τ 27, 410 ΥΩ ἱποιριαηΐ, ἀυγαῖχιιε ἢτος ἀοσει- 

ταυπι ἃς ἐρ τασπι ογατῆϊο υἵαθε δά [ο] νη τ 16, 4υο ἰΐεγαπι υἵψας δὰ ἤπεπὶ (οά!ςοΙ8 Πρπαηζαγ, 1ἴὰ τε ἢ, 
αἵ πλ.] νοςα8 οσουγγαηΐ δοςεητδυβ ἀεἤιζαῖοο. [πιτῖο (οάϊοῖς ἀγρυπγεηΐα σαριῖαπὶ ταχιβθ τπαγρίηι δά-. 

(γι ρῖα [ὰπξ; ΠΊΟΧ γΕΓῸ οπ τ πῖαΓ ρὲγ τε παυυγη Ῥεηιδίευςἢϊ, ΝᾺ]]Α εἱξ σαριζυηχ ἃιξ νεγίαμπι ἀτγιδιι- 

εἶο ; ἱπάϊσαϊυγ ταπλεῃ ἴῃ ΠΟΠΠ1]}15 ἰοοΙ5 ᾿ηπτὰπὶ νογίααπη ΠΠτΕγὰ 1Π1014}1} Ἔχῖγα ᾿ἰηθὰπη ροῆϊα. (ὐοπτίπεῖ: 

νεῖο Οοάεχ ἴῃ Ρεηϊαΐδυςδο ἐεχίμυπι, συδηΐαηι νοι, δα μάθη ουπὶ Πξο, Ζαθγ βαρεῖ Εάττο ΑἸάϊπᾶ. 

ο. Οοάεχ ΟΑΒΑΝΑΤΈΝΒΙ18. Ευπ Ο]1πὶ 6 (οάιϊοιθας ΙΟ: ΟΑΚ. ἀς ΒΑΙ ΝΑΤΊΘ, παπὶ δά υ] }Ππλληλ 

Οὐοάϊοῖς ραρίπαηι π᾿ ΠηαΓρΡῚΠα ἱηξεγίογε ποιηθη ἔαυτα Δα Ιογρίς ἧς (ἀγα 4115 ᾿ἸρίεΕ. (ὐοάεχ ροίξεα ἴῃ ΒΙ6]1- 
οἴδεοαια (αίᾳηαϊθηίεηι οτγης ἀενεηιϊς. ΕἸΠῈ πηεπιγαηδοδυϑ; εἴ Ἔχαγδίιι5 ἢ συδηζατη νιάἀδίιγ Χὶ ἔββοι]ο, 

1ὴ σμογαέζεγα πλιπιῖο, {εὦ (4τ|5 οἰεραηῖα. [π ἸΙοοο [τογάγιπι, εἴ ργώοιρας νοοδ]α, Δ ἢιδεγε (ο]εῖ ρϑΠΠπὶ 

σουμηρεπάϊαγιαβ αυαίάαπι ἢρ]485, εἴ (ὰρεγ Πᾶ5 {ργαίογιρία ἴαης ἔξρε ᾿τεγὰ ςοηίοπαπίεβ. ΕἸΣ ἤος ἰπ ῥγιη- 

οἰρῖο, πιςάϊο, εἰ πε νοσάρυίογαμη. Ἡαῦεῖ--- ῥΓγοὸ ὦ, εἴ οὐπὶ ρ {Ὀργαίογιρῖο ργὸ ἂρ, “ ῥΓγὸ ὡ, “ ΡΓῸ δ. [ηϊτὰ- 

[ε5 1᾿ἰτογαθ Πηρυ]ογατα σαριΐατη ἤπηΐ τγυῦγο ; εἴ πηυαυμαας ἰθεγ ἴῃ (εξτρηεβ δά Ἰοηριτυά!πεπη να]άς ἀἱϊ- 

νετίαβ ἀΠρεπίλίατγ, συάγαπι ἀγραπηεξηῖα Ἰη ΠπιΑΓΡΊΠε ἔνε ἰηξογιογς ἤνε Τὰρεγίοσγα ἐπηΐ ἀρροῆία. Ροίξ ΠΠθγυπὶ 

ΝΙυπιδγογυπ ἱεραπίιυγ ἤδεο ΡΓΙΠγα ΠΊΔΠῚ ; ΔΟΥΚΑ͂ ἃ ΧΕ ΜΟΥ͂ ΣΩ͂ΣΟΝ. Αά σαρυζ χὶ Πευ τ γοΠ ΓΙ} τη ᾿ηξα- 
τίοτε πιαγρίης ἀπογαγῃ ἐο]]ογαπὶ [ογιρία {ὰηΐξ ἴῃ τα δτῖ5 Πδς ; ἐντυγχάνοντες ταυτῷ τὰ Θεικα λογία (6) ευχεάδε 
μοι τω τὰ μη Τωαννῆ τω ζωγραῷω τῶ εκ ποϑου κτησάμενω τῆνδὲ τὴν βιδλον. 

41. Οοάεχ Οπβακεῦβ. ΕΠ ε (οάιϊοϊδὰβ Αὐρυ εϊπιο ΒΒ] ΟΠ ες Ψιπαοδοποπίϑ, πυπλεγο τν ἢσ- 

παῖα5. Οοπεηεῖ ᾿δγαπὶ Οπείεοβ ἀπισασα οσὰπὶ (δῖεπα. δοσγιρίαβ εἰς ἴῃ οΠατγία, ἴῃ ἔο]1ο, εἰ νάετυγ εἢξ 

ΧΙΙΙ νεῖ χιν ἔξουϊ. Ηδρεῖ τλυϊῖα ραΠγη ἴῃ τ]η1ο (σγιρία, εἰ ΠΟ γὰβ Π4] ογαβ δα 1ῃ1{14 ρΡεγιοάογιπ,, εἴ 

εἴ ριέζυγαβ, οαἸδηηο εἴ αἰγαπηθηῖο οἰαδογαῖαβ, γεῦαπι ἱπῖυϑ ἀείογιρίάγυπι. 

42. (οάεχ ΕΥΘΕΝΊΙΙ. ΕΠ (οἤϊοεῖ ε (οάιοιθυς Ευρθηϊ,, ο1πὶ ΑτοΠΙαΡΙ͂ΌΟΡΙ δ᾽αδιηῖ εἰ (Πεγίοηιϑ. 

ϑοσιρῖιβ οἱἕ 1ῃ τηεγαῦγδηᾶ, ἰὴ [Ό]1ο, οἰτοᾶ ΧῚΙ (ξουϊυτη, ἃ Οτῶοο ϑοῦρα, ἀοέξῖο εἰ ἀπ]ρεπῖς. Ηδδεῖ τη 

Ρᾶρ!π185 ΠηρῚ]18 σοΟ]Π]Π 48 ἄυδ5 ; εἴ ἴῃ σοἸΠΊη15 ΠηΡῸΪ15 ἴγεβ νῈ] αυδίθογ, γε] δᾶπι αυηαας, [Πςεγὰς5 πλΔ-- 

Ἰυίου]α5 γα δγαβ ἴῃ ργποΊρίο ἰΙηφάγαπ εἴ σοιηγηδῃπι, εἴ τη Ργπγὰ νΕ] υ]τιπγὰ {Ὑ]14 08, ποηπαπαυὰπι εἰἰλπὶ 

ἴῃ τπϑάϊο νοειιη. Ἀιπιηξείοηεβ σαριῖαπὶ ἢαῦεῖ ργογίμβ ἀϊνεγίαβ ἃ νυ]ραγῖδιιβ. δυαηΐ σἀρίταπὶ ἀγσιπηεηία 

οὐπὶ ΠΟΠΊΘΓΙ5 ἴῃ ΓΤΌΡτΟ (ογιρῖα, ἴῃ ραγία ραρίηφ ἰηΐδθγιοσε, πιοάο δά ργιπ)ᾶπι, ᾿ποάο δά (δοχηάδτῃ ςο]υπ1- 

πᾶτῃ. Μδῃιβ γεσεηῖογ δάποίαν!ϊ Π]ΆΓΟΊηΙ σαρία -ΕΙΙ ΟΠ πὶ νυ ]ραγίαγη. [1τ16πΠὶ γτηληϊιβ ΓΕσθητΟΣ Δα 11}}- 

ὉΠ} Οοάϊςεὶϑ (ογιρῇϊ, εκ τῶν του Γερμάνου Μητροπολιτα Νυσσὴς βιδλιων. 

47. Οοάεχ Μοβοῦυενϑ15. Εἰ ε (οάιοῖδυς Τγρορτγαρῆθι ϑυηοάλ]}5. Μοίςσιιας, Πρηπαῖιθ ὨυΠΠΕΓΟ 11, 
(οτὶρίαϑβ ἴῃ τηθγιργαπα, εἴ σοπτηεῖ ᾿Αναγνώσματα εχ ψ εἴογ! Τεαπχεπίο. δρθοίμηεη (οά!οῖς ἢ} 5 Βαρεῖαγ 

ἴῃ Εάδϊέοπε Ν. Τ᾿. ρεγ (ΟἹ. Μαίπαι, ἴῃ ἴἀρυ]4 δά Ερηζοίδηη δὰ Ἡδῦγαθος δα]εδέϊα, (δ ποῖα (οά. Τ. 
Ευϊ φυοπάδπι ἴῃ τηοηῖα Αἴποης ἴπ Μοηαίζεσγιο [ασγα; Πάτα [0110 ργίπιο Ἰεριταγ, τῆς Λαυρῶς τον. Νοσυκομίου 
(ῆς, εἴ ταίαγα (εαυϊῖαγ, Πα ]αῖο, αὐ {ρΊοογ, του) αγιον Νικολαν. Δα [] τυ 168 εἰ ᾿Ανάγνωσμω εχ Εἴδια 

Ἰῖν, 9---ἰ ς, ἢς ᾿ηἰσγιρίαπη, μηνε μαίω ἕώ. τὸ γενεθλιον τῆς τολεως. ἘΧ Ὧιϊι5 δυΐξηλ σοη] οὶ ροζείξ, ἄαης (οὐ!- 
σοτὶ αυοηάαπῃ Αι (οηαπεμπορο]ταηληι. ἸΝὰπι ἴῃ 4]1ο (οάϊος, 401 1,μεέλζοπεβ Αροίϊο]σαβ σοηππεῖ, δὰ 
ἤυης ᾿Ἰρίιπι ἀϊθι πες Ὠαθεηίαγ, τὰ γενεϑλίια τῆς Θϑεοφυλακτου Κωνςαντιναπολεως τῆς εξαιρεσεως ανακειμενῆς τὴ 

ρος ἀσίω τῆς ταναγιαᾶς ἀχρώντου δεσποίνης Ἡμῶν Θεοτοκδ Καΐς «ειπαρϑενου μαριας καὶ υπ᾽ αὐτῆς διωπαντος σωζομενης. 

1θι1ἀεην δά σης εἴαπλ ἀἸεηλ ἔγιὰ ᾿Αναγνώσματω ποίδηταγ. ΕὉΪΙΟ 182 νεγίο ἢθς ϑογιδά ποία Ἰερίτυγ, ἐγραῷφη 

η σαρδσῶώ βιξλος αὐτὴ δια τυροτροπῆς τὸ τιμιωτῶτξ καὶ καϑηγδμενδ ἡμῶν κυρίου Θεοδωρε του χεφαλα᾽ εν ἔτει τω ςχκδ 

(ροῖξ Ομγιίζαπι 1116) ἐπὶ τῶ λδ' ετοι τῆς ᾿βασιλειας κυρίου Αλεξιου τῷ Κομνῆνν, νδικτ. ὃ. Ἐτ, ἔγραψε ταυτα, σα- 

τερες, χείρ ἀϑλιώ τοῦ τῶν μονώχων εὐτελους Βασιλείου" οἱ ἀναγινωσκοντες εὐχεῦγε τατον (10) τὸν τῦολυν ἐν παϑέεσι καὶ 

«μαρτιαις. Ουδ8 ἜΓΡῸ ἃ ΒΑΠ]1 πηδηῖ (ηΐ (οτιρία δα [Ὁ] τὰ 1 8.3, Ιπίερτυτῃ [μδἐλιοπάγιαγα σοηήππτασης, δεὰ 

δπῖε [Ο]ὰτ Ργίπγηιπὶ ἰηίεγία ἔπι ἃ ὈΙΠοραρα Τεριεπάςοιπι [0]14, ἀς αυῖδιι5. δϊς τηοπεπάσπι εἴ. [Ιῃ 
[Ο]ο 1 υἵηυς 4 7, 4 ἔμπης τηειηδγαηᾶοθα, οἱξ Τστιρῖο ἃ (δουηάα εε ἴεγί οἵ αυγία πλληὰ, [Ιῃ [ο]1Ὸ 
ΡΓΙΠλΟ ἃ ἐδουπάα τηδηῖι Ἰεριηΐυγ συάσῃ ἄς νιᾶ τηοπαίξιςὰ. Αἀ ξο] πὶ 2 ἃ τεγία τλᾶπιι (Ἐαϊιηῖαγ 
Ι,δἔζίομος 6 Ρεπιδίδυιοῃο ἢ; Οδηβθῖ, χνῃ, 1--ὶ4. Ὠφϑη Κυριος τω Αδρ.---διεσκεδασεν. ἘΙΧΟᾺ. ΧΙ, 2. 

Ἐλαλησε Κυριος προς Μωυσῆν ἡ ἡμεέρῶ εκεινὴ ἡ ἐξηγαγε τὸς υἱδς Ἰσραὴλ ἐκ γῆς ΑἰγυπΊπ, λεγων" ὠγνισον----Ἰσραῆλ. Ει 

ἴῃ [0]115 8----ὉἸ ς, αι ἔὰαηΐ σηεπιδγαπδσεα, ἰαρυηῖυγ ἃ αυᾶγία γηᾶπὶ Γι δέϊοπες 84 Ῥεηίαίθυσῃυπ ἢ: 

]μενῖξ. ΧΧνὶ, 3-24. Ἐλαλησα Κυριος ὅζε. Εἰ Οεπεῖ. χχν!, 10---17. Εξζηλϑεν Ιακωθ---ϑρανδ. 



ΡΕΑΞΕΑΤΙΟ ΑὉἡ ΡΕΝΤΑΤΕΌΓΗΟΥΟΜ.. 

η8. (οάεχ ἘΞΟΌΟΒΙΑΙΕΝΕ515. ΕΠ ε (οάϊοιρυς ΒΙδοἴπεος Ἀεριο ΕἰσατγδἸεηῆς, εἴ ΥὉ 11. ς, ἰῇ εὰ 
Πρπαῖιγ. ϑογρῖυβ ἕογίς, πᾶτὴ ᾿αυὰ σεγίε (οϊο, ἴῃ πιδιηδγαπα, εἴ εἰ χιαῖι σα]. Οοπῆπες Οὐαιθυσδαιῃ. 
οὐπὶ ἀσοδυς [δ τ15, 4109 ΔρΡΡεἾ]δὶ σο]]δίου 1, 2, ΘΑ. 11618.. 

44. (οάεχ ΖΙΤΤΑΝΙΕΝ5Ι5. Εἰ ε Ο(οαϊοῖρις ΒΙΌ]Π οἴ δος Ατηρ] παι ϑεπαιὼς Ζ1αν!ά5, ον {15 1η 

Τιυΐλι (ὰρεσῖοσε. ϊε τό Πεσεπλδγιβ, Δηηο 1620, ϑδηδῖι Ζιτανιοηῇ ἄοπὸ ἀαῖις εἰς (οάεχ 4 ϑαςεγάοις 
Βοδεπηίοο Ῥγοξεῆιοη!β Γυτἤεγαπ. Ουοά (οάεχ ἴῃ πὰς ΒΙΡ]ιοίίθςα (εἐγνατγείυγ, 4 Ἀυάοϊρμο, εἐγυάπο 
Ογαλπαίι Ζιεανιεηῆς Ὠιγεέζογε, δάἀπιοπεραῖυγ. Ζιτανια οἸν 45, 'πΠ ἄπποῸ 17 7 οὐΠάϊοηειμῃ ρ41{4, ἔεσα 

τοῖα ᾿ποεπάϊο σοηΐατηρῖα εἴς. 864 ἢδηηπηα ἢϊς (οάϊο!, αἴ εἴ απ! Ρ]Αῖοη!5, ξεΠΙς το δὸ τετηροῦε ρερεγοε- 
γυηῖ, Αρυά Ζιιιανιεηίες ἔλα οδεϊπεῖ, συοά ἢϊς (οάεχ τῶν ὁ ἔπεγιῖ ΟἸ᾽πὶ ἴῃ πιοηῖς Αἰῇοης. 864 
ΟΠ Οχῖγα αὐ] ΠῚ τας οἰζ ; ηἡᾶπὶ νἱρίητ! ἀυογαηὶ Μοηδίζεγιογιπι ἢ αἰέϊο πχοηῖς ἤρηδ {ππὶ ογηηΣ 8 
που πα : εἰ (οάεχ ἢϊς εχ 115 ὑγῶ (6 ἔεγε ἡ ]ὰτλ. ΕἸ (ογιρίιβ σεγῖς ἃ Οσξοο, ἐεοαὰς ἀοέϊο ἃς ἀ!Π]Πρεηΐε, 
ΠΠτ6γῖ5 (415 ρα] οἢτγι5, Ἰασα]δητ|5, δίας ἃ ργιποῖρίο δὰ ἤπεπὶ ηυδ δυ8. Ἡδθεῖ ἢρ]45 ἴδιι δ γανι το 65 
Ῥαυοηπγας, ΠΟΙ ᾿ρή5 σοηαηΐϊεβ, εἴ συϊν5 Παγὰπλ ΓΟΓῸ ΠῚ ΡοΓιῖο ποῖᾶβ. (ὐοητηεῖ νεγοὸ οὑπὶ ᾿δγι5 ΗΠπῖο- 

τὶς γεγίοη!ς ϑεριυλριηζανιγα]β, Πργοβ αυοχυς ον: Τείαγηθητ υπινεγίοβ. [Ι͂ἢ Π1δτῖς Μοῖϊ :πιογάυπὶ 
ςοηΐδηζις συπὶ (οάϊος 7 ς τηεο, ἰςεῖ δῦ 60 ὰδιπάς ἰοηρο ἀπΠεδητιαῖ : (εὰὦ σοηνεπιῖ πλυ]ῖο Ὠγᾶρὶς οσυπὶ (ο- 

άϊςε τού πιοο, εἴ ν]άεἴιγ ρίαηε ἐχ οδάθτι ουπὶ 1110 εἢς [ἀγα 1ὰ. 

4ς. Οοάεχ Εβουξκια ΚῈΝ815. Εἰ ς (οάϊοιδθας ΒΙ ] οἴμεςα Ἀδρίας ΕἰουγιΑ]εηῇ5: εἴ Ιοπρῖαϑ εἰξ ἔοτγτε, 
Ὠδῆλ δαιιὰ σογίε ἴσιο, ἢ στῃοσαῦγδηδ, εἴ ἴῃ ΧῚ ίβδουϊο. ΕΠ 1 ,δὐοπαγιυη,, (οἱ σοηπποῖ ἰληζιηλ ὉΠΔ4Π1 

ἴῃ Ρεηϊαῖευςδο, {σεῦ τῇ ᾿ἰδγο ΝΝυπιοόσγυπηι, ἰσάποησιῃ. 

46. (οάεχ Οοιβεινιανῦβ. Εύϊ  ἰἰδγὶ5 Μοηαίξϊογιι ϑαηέῖι ιοηγῆὶ ἴῃ ρᾶγνο Αἴδοης, εἴ ροΐεα 
Ἡξδησγὶςὶ (αγοῖ: ἢ υ-διδους ἐς (οιῆιη, εἴ δ |1ο ἀδενοηῖο ἴῃ ΒΙΘΠ οι ποοαηὶ (υηοῦιι ϑαηέξι (σογιηδῃι 

ἀε Ργαῖβ, Ραγιῇιβ. [πὲ (οάϊοες (ὐο!Πιηπίάποβ οὐπὶ. ΔυΠΊΕΓΟ ΟΟΟΙΧΧΧΙ ἢρπαραῖῃγ ργιπο, δὰ ροίϊοα 
ουπὶ ἡυπΊεῖο τιν. ΕἸ Βοπδγςίηι ; εἰ ραῆπη, (εὰ ποη μέγ Ῥεηπιίδιευσῆυπ, υἱ νιἀεῖαγ, ἀϊνογίαγυπη πλᾶ-- 

συ. γειυϊίοτα δά ργιποιρίαπι (οαϊοὶς εἶξε νιἀδηῖυγ ΧΙῚ (ἀου]. Ετας {ὰρρ]εῖαβ ἴπ πιυ]τ15 ἸοοΙΒ ἃ 
Οτερογῖο Μοόηδοῆο Ογρτσῖο ἰπ τ ς 26 ἅπηο, υἱ πιοπεῖυγ 4 ποῖδ, ἔογίε ᾿Ἰρῆι8 γεροσι, δὰ ἄπειι ἰἰδγὶ Τόδια. 
ψιάς δας εἴ 4114 ἀς ῃος (οάϊοε ἀριιά Μοηιδυςοηυπι ἴῃ (ὐδιαίορο Βιδ)ιοίβεςα (οιΠιπίδηδ,, 

47. (οάεχ Βουυειανῦβ. Τιισεδῖ δηϊπὶ ἣος Ὠοηλὶης εἴ πυπιότο ἀεῆσοπᾶγε ΕΟ] πὶ (Οα!ς!ς 4] συ} 

πἀηυτω, αιοά {δ} 1ςτὰγ δά σα]σεῖὴ (δΐεπα τη ᾿ἰδγιιπὶ [οδὶ, ε (ὐοάϊοϊθυ5 Βαγοςςιδη18 ἴῃ ΒΙΒ]ιοίῃεςα Βοάϊ]ε:- 
ὯΠΔ, ΟἸΠῚ ΠΟΠΊΘΓΟ 201 ἤρπαῖαο, εἴ 1πΠ ρογράπλοπα Ρ ἔβοι]ο ἔογῖε ΧΙ ΙῚ ἰςγιρῖϑ. ΕΠῸ αυϊάειη Πος 
ΕΟ] πὶ Ἰρίο (οάϊος, οἱ (δ) οἰταγ, νετυεα ; εἴ 4 (οάϊςε συοάδηχ [,εέξίοηες ΒΙΌ]Ιοᾶ5 ἱπίεγ 4114, υἱ νἱάε- 
ἴυγ, σοπηεηΐς νυ] πὶ ἔαϊτ. [π᾿ εο ΕΟ] Ἰεραπίυτ Α]Ί40ὰ ἀς τπηεῖποάο εἰ ογάϊης ρεγαρεηαι ϑαογὰ ἴῃ Ες- 
οἸεῆα αγαοα, εἴ ἀεϊπάς ἔγαρηλεπία [εὐλιοηυπὶ ε ἴεχῖι ταοο Εχοάϊ, Ζεοδμαγια, εἰ ΡΙΔΙ]πηοτγιπλ. [ἢ σαριῖε 

ΧΧΧΙΙ ἔχοι οοπίπεῖ τοχίυπι ΔὉ ἐλάλησε υἱαὰς δά 4 1ὴ νοος ιἰδω, ῬΕΓ Πσοπηπηδῖαᾶ 11, 12,12. Ηξς εγρὸ 

Εχοάι ἐταρτηςηῖα ἴῃ {15 ἰος 5 σοητυ πγ015. 

ς2. Οοὐεχ ἰσυξκιενϑιβ. ΕΠ πυης ε (οάιςεῖδιις ΒΙΒΠοῖες: Μεάϊοθο- δυγεητίδης, ΕἸογεηῖ, εχ 

ἄοηο Ἐεγάϊιηδηάι Τογα, Μᾶρηι θυςις ἀς ΤυΐςαηϊΔ. Εταΐ νέγο ἰηἴγα ρᾶμοοϑβ γεῖγο Δῆποβ ας ργιναῖα 401.4- 
ἄδηι ΒΙΡμοῖμεσα ἴῃ τοριοηίδυβ Γἰρυτγία, ΕἸ τρεπιργδηδοσιβ, π΄ [Ὁ]1Ο πηαχίπιο, ραρίηἷς 768 ςοηίξαπϑ ; 
ἰοτρτυΐχυςε εἰξ ἀΠΠΠρεπειηπης Πτεγι8 τοϊαπά!ς εἰ ργαπάϊογιδυβ, οὐ Τὰ ῆκν!ς, ἀρίηυς }}}5 σοπῃρεπάϊδγιις 

ὨΟΓ 5, δίαιε, τ νιάεζυγ, οἰγοα χ {δου ]υπ. Ιη ῥγὶπλῖὶα ἀπάεοῖπι ΡᾶρΊηῖ5 ργπηττυς ΕρΠκοΪΔ Ατηξες 

Δἀ Ῥῃιοοτγάίεηι : εἰ (υδίεαυμταγ Δοσυγατιηγα τοϊίυ5 Ῥεηιδίειοἢϊ τεσεηῆο, ἴῃ α0ἃ πΠοη πιοάο ἤπρα]ὶ 

ε]υίάεπλ ὗγι τγεξεγιυηζυγ, {εὰ γαῖο ἀεποηγιηδιοηιμ, εἴ πη ρυ]ογυπι ἀγριυπγοηΐα, αἸ]ς]ἀς ΘΧρ]σδηταγ. 

ἴῃ ράριηὰ (εχιίδάεοϊπιὰ ἱποιριξ Ῥεπίδιθυσῆυβ. Απιρ]ΠΠπιὸς τηάγρῖπεβ Οοάϊοῖὶς οσουραΐ ρεγρεῖια Ρα- 
ἴπιπὰ (δίςῃμδ, ἱπ τη ΠΠσ15 εἀ ρεγίριου!ς [ἰτεγ5 ες οὐ αἴάεπλ ἴδια ἀείςεγιρία. Ῥαϊγιπι ποηλῖπα ἔχηΐῖ 
ἢχδες ; Ἰιεοάδογεῖιιβ. Βαῇ] 5. ΟἨγγίοϊογηιβ. ϑενεγίδηιθ. Ασαςῖα8 Οδίδγιεηῇβ. Πιοάογιι8. Οεηηδάϊαβ. 
ΗἰἸρροΐγειβ. Οτερογιι8 ΝαΖίδῃΖεηυβ. Αρο]]παγις. Ὠιάγμηυβ. Ευΐεδιιβ. Ογγ]]υς. Οτρεπεβ. ἘΡρἤγδεπι. 

ὙΠεορἤ]υ5. Οτερογιὰς Νυγήεξηιβ. ϑεγάριο. ῬΏ1]ο Ερηοορυβ. Εὐυϊεατῆϊυβ Απεοςσῆεηυβ. ΡΒ] Ἡεῦγαυβ. 
]οίερδυς. Ιπάογυβ. Μεϊεῖβ8. ϑενεγὺς, εἴ 41:1. Αια εἴ ϑυγηλάςῆι Ἰεξιοπεβ ἢϊς 111ς τη Οδίθηα σοπλ- 
τηεπιογαηῖαγ (ὐοάεχ ἢϊς οὑπὶ μἶΐο (οάϊςα, οσὰϊ πυπγέγις τοῦ ἀρυά της εἰξ ἱπάϊτιπ), αδίαυς ἔεγε σοη- 
(εητῖ. 

54. Οοάεχ ΡΑΚΊΒΙΕΝΒ18. ΕἸ ε (οαϊοῖδυς ΒΙδΙοτΒεςὰ οἰτὰ Ἀπερία, Ραγιῆϊβ, εἴ πὶ εὰ οὰπὶ παπλετο 
Ππρπαῖυγ. ϑογιρᾶις εἰζ ἴῃ οδαγία, ίξουϊο χν, υἱ νἸάξτυτγ. 

-ι .-.»----- 



ΡΕΑΦΈΒΑΤΙΟ ΑΒ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΘΗΟΜ. 

ξ4. Οὐάεχ ΡΑΚΙΒΙΕΝ518. Ετγαῖ οἱπὶ (ο]δογίηυ, (εὰ πυης εἴ ε Οοάιςῖδυς, 401 τ᾿ Οάταίορο ΒΙδ,1ο- 

τ(ἢεςὰ Ἀερὶς Ραγιπεηῇς εἀπο τεσδηΐδητυγ, οἴ ἴῃ 60 οὰπ ν Πυηθσο ἤρήδίαγ. ϑοιρίυς εἰς ἴῃ Ἑδαγί, [ἢ 
ἔο]1ο, οἵ οἱγοᾶ ΧΙ (δουλιπι. Ῥγεπλιτυπῖυγ 4]Π]ὺ4 εχ Αγῖος ἨΠΜζογιὰ ἦς δεριυαριηία [πιεγργεῖδθαβ ; εἴ 
συκάδηι δὰ ϑγῃορῆη Πηρυϊογυηι δογιρίαγὼ Πργογαῃι. ᾿ 

ξςς. Οοάεχ Νατισανῦβ, ἤρηδῖαβ πυῆεγο 1. Εἰ ο]1πὶ 6 (οὐϊοῖθυς ΟἸὨγ πη, Β ρίπα ϑαξοογυμι. 
ΕΠῚ πιετηδγαπασειβ, ἴῃ ἔο]1ο, Τοσίρῖαβ, ἔββοι]ο χαὶ ἔογία, η ἀυδδυς ΡΥ ρᾶρίηαβ σο]πΊηϊ5, πο σαρίταπι 

δαῖ νεγπουϊογιπὶ ἀπ ππόσιοπε. (οηλρ ςέζερδαῖασ οἷναλ οσληδς Ὑ οἴερδ εἴ Νονὶ Ἐς αγμεηῖι ᾿ἰθγοβ, (δα ηϊμὴς 
νοϊυσηθη (εουπάμπηι ἠερεγάϊτυπι εξ. Α τεγρο [0]}} ς εἴ ᾿ἱπᾶθκ Ἰδσογιγ Υ'΄. Τ΄. ἰη νο]υπλῖπε ῥρσίπιο, πεπηρα 

λ4 ΗϊΠοτγίοογιπι, εἰ ῬίΔΙτογ. [Ιηϊτοὸ Οοάϊςοϊβ, αἱ εἰ δηρυϊς ἰἰδγι5 Ῥεηϊαίουςῆιὶ, ργιταηταγ Ριέζαγα;, 

οὐπὶ ΙΔπλθ15 Ὀδ πα τηυἶτ|58. ἴῃ 1ΔΠΡ15 νετὸ δά ᾿πιϊίαπη, αὐ εἰ {10 (ὐγο]ῖς Ῥαίς 4] 1διι5 0110 αυϊηίο Δἀ]εέ!!5, 

σοτηπλθτλογαῖιγ Λεῶν Πατρικιος Προεποσιτος καὶ Σακεῆλαριος, ἔογτῖς αυοηίδιῃ δο δυέζογε ἀείςγιρἔαβ ἔμεγις (ο- 

ἄεχ. ΕΠ νόγοὸ δυΐ σηυτ 5 ἰῃ 0115 μαυά ράυςῖβ, δι 4 ᾿ἰδγάσιο ταυ]τα ξμσγαηξ ΟΠ. 

τό. (οάεχ ΡΑΒΙΒΙΕΝΒΙ5. ΕἸ ΒΙΘΙοΙΠεςος οἷἶτα Ἀκρίδβ, ΠΌΠΛΕΓΟ 111 ἤρηδῖιϑβ, ἰπ τπηδιηργαηα, ἴξου]ο. 
ΧΙΙ, υἴ νιάεῖαγ, ἐχαγαίαβ. (οηϊῖαϊ [0115 )ὅο ἱπίοερτιβ.. ΑΑ 111, αι ἐς ἢος (ὐοάϊος η (δίδΐορο διυ͵5 Β1- 
Β]Ιοῖπεςος δἀϊο πὶ ποίδῖα {πηΐ, ραιιοα ἰληΐμαπι Δα} οάτη. ἴῃ νοσθοὸ ἐπαύσαντο, (επεῖ. Πρ. χὶ, 8, ἀεἤηϊῖ 

[ΟΠ ΟΟά!ςϊ5 οέζαναπῃ ; ροίξ φιοά πυπγεγαῖαγ ἔο] πὶ ἀδοϊπηγαπ), φυλῇ ὑπὰπλ ἐΟ] πὶ ἐχοιαπιὶ μεῖς, οιι- 
5 οἔδγη ἌἼχοιϊπομὶβ γϑπιρία ᾽4πὶ Γὰρετίαπε. δε ἰαγηθη ἔτ αὐ σϊπιγαστι [0]14 ἐχοιία ἔ1[ὸ νι εδαπτιτ, 
ἢ τηοάο ἀεξεέξυς ταχέες ἴη ἢος ἰοσο ρεγρεπάδζυγ : ἀδοϊηχυπι εηΐτὰ ἔολιιπλ ἱπορὶς τη νεγθ 18 διαθήκην λέγων, 

αὐ ἴῃ σᾶριίε χν, 18, Ἰεριπίαγ, Ῥόγγο, ἴῃ νοοιδ8 σδρὶεῖβ χχὶ, 10, “ γαρ μὴ κ-τ-ἀοπηϊς (οαϊοΙ5 12 ο- 
᾿πππὶ : (δα ξΟ] πὶ 14 ἸΠΟΙρΡΙ ἴῃ νεγΌ18 ὠμόσαν μῷοτεροι ΟΔΡ. ΧΧΙ» 21, [ἃ αἱ [Ὁ] 1Π0 ἱπίαρτυπὶ ἐχοϊαην ν]- 

ἀφδίυγ. 

57. (οάςχ γατισανῦβ, Πρηδῖυβ Πυτηεγθ 747. ΕΠ τηεγιργδηδοειιβ 1Π ἔΌ]Π1Ὸ πιάρηο, ε]εραηΐεγ εἰ 
ετηεπέδις ἐογίρίᾳ8 οἶγοα χες ἐβουΐϊπη. Ρίδταγῖβ ὑπάϊηαθς Ἰαχία Υ᾽ εἴετὶς Τοίαιμεηη ᾿μτοτίδυα ογπαΐυσ. 
(οπεπεὶ (δϊεηδπι Ῥαΐγυμπι; ςἴ ἴῃ τ άγριης οχίδηϊ ΠΟηηυ]}]4 ϑομοἶία, οἵ ραυςα ἰοδϊίοπες ΑΠυ15, εἰ ϑγπ- 

ΤΔΔΟΝ, [π ἐο ἱπίρεῖ πυπιεγαηΐας οαρὶϊα ουπὶ τἰ0]}15, εἴ νεγῆου!! Πηρυϊογαπι ᾿ἰδγογαπι Ἰυχία Ευί- 
δίυσῃ. ἱπίεγ ἔυης οἱ (οάϊοδηι τηθαπὶ 73 ἰπίοτος τ ἀγέϊα οορηδίο. 

58. (οάεχ Νατισανυβ. ΕΠ ἃ Οοάιοίδιι9, φυΐ οἸπὶ ἔπεγιιης ΟΠ γι πα, Ἐσρίηα ϑαδοογαπ), ες πμης 
(εγναηῖογ ῃ ΒΙΒΙοἴΠαςα ναιίσαηα ; εἰ ἤρηδῖοῦ ουπὶ ΠυΠΊΕΓΟ Χ. [ἴῃ ρῥγμηᾶ ρᾶσοίηᾶ δά τηδγρίηεηι (οά!ςὶς 
ἰἸηξεγίογεγα δάίςγιρῖα (αηΐϊ, ““ ΑΙαχαηάεγ δὰ} 109 Ῥεΐανιυϑ δεηδίοσ Ῥαγιπθηῇβ Δῆηο 1647.᾽ Εαϊὶ 15 {01}1- 
ςεῖ ροβεῆοτ (οάϊςοϊ5. ΕΠῚ τα τ]ὰβ ἴῃ ᾿θγο Οεπηείξοϑ, ἐεὰ γεϊφαιτα Ῥεμίδίευςλ!, στ τη] ὶ5 4}115 ΠΡ ΓΙ5, 
οοπίπες ἱπῖερτε. Εχαδγαῖις ἤ Ὼ πλεπιργαπᾶ οἶγοα Χαιῖ ἔουΐμῃ). Ηδδθεῖ τη ρῥγιποῖρίο ΠΠργογιιηι ομμηϊ- 

τη, εἴ 1η {ππετὶβ ᾿λΠΔΠΡὺ5 δίς, ογηδίυπι δὰξ χαρτὶ εἴ στ οι δὰξ ἀπέσπα τυῦτγι σο]ογὶς. ΕἸ ἴλης χυδη- 

Πν15 Ρῥγεῖ Οοάεχ, εἴ ςοπάησδε τοχίυμη ἤὰς υἵχὰθ ἱπσορῃιίιῃι, εἴ, ΄υδηγν!8 Δα τεχίμτῃη 72 (οαϊοῖς ίρε 
δοςράαεϊ, νὶχ άηδῃ εὐηάεηλ σοητζιηεῖ. 

ξῳ. Οοάεχ Οι᾿Αβοῦεν 515. ΕΠ (οςεῖ ε (οάϊοιθις Αςδάδηχιδ ἴῃ ΟἸδίριια βογεπεῆϊπγαθ. ἘΠῚ: οἰ ΠῚ, 
αἱ πιοημῖε ἴῃ ΕρμῖοΪα Β. Ατγίας Μοηΐδπυβ, ρεῆςβ Τοηγλπὶ Μογυπι; οἷ ροίϊζεα ἀδνεηὶῖ ἴῃ ππδηυβ Ν᾽ [τὶ 

Ποξιται Ὁ. ΟἸεσγαθηῖβ, Αηρῖ:; δ υης φυάσιῃ 6}0}5 πογῆδῃ, Δ 1ρ[0 ἐογίδη δάϊογιρίυπι, Ββδδεῖωυσγ ἰπ νάουο 
[ο]1ο (οάϊοιβΒ. Οὐάϊοοπὶ ἤσης, ΠΟ] δ οη5 οσρο, (Ἰθαγθηβ σοιῃπγιηιοᾶν σὰπὶ Οὐ] εἾηγο (δηΐεγο ; εἴ 

νάγΓοῈ Ἰεξιοπος (οάϊοις Ὠυλυΐςα, ἃ (ὑδηΐεγο δχοογρίδ, (δ᾽ αηέϊας {ππὲὶ Β1Ρ1115 ῬοΙυρίοςς Απενεγρία 

εἴ Ῥαγιῆ!β εὐϊῦβ. (δηζεγὰβ τηοπυϊ, Οἐϊαϊευοθυμπη ἤσης πγᾶηὰ [4115 ἀη4ιλ ἀείογι ρα πῆς. Ετπὶ 4ι1- 
ἀεπι ἔξουϊο χει δἀϊυήιοανις Ψι, ἀοέϊας τἴ6, 4ὰ} σΟ]] Δ σηφην, 48 υἵογ, ςοπέεοϊς. 

όι. (οάεχ Βορβειανῦβ. ΕΠ Ἂ Οοάϊοῖθυβ [νμφυάίδηϊ, οἰτπι (. 88, [εἀ πιης 1,44. ,ό, ἤρπατυβ, οἴ 

Ἰῃ σοι γδπᾶ ἰογηγα αυαγία», ΧΙῚ ἑογίε ἔουϊο, Ρυ]οῆτγς εἴ ἀϊσεητεγ ἰογιρίαβ. Οοπεπει ᾿μοέθοποβ ς ἴοχῖα 
ίλοτο, εἰ (Ὁ ἐο ἔογίδη ογάϊῃς αυο ἰὴ Ἐοο]εῖα Οὔοᾶ ἱερὶ (οἰερβηῖ. Ουοδα τεχιβ τηάοϊδιη, εἰς οπληῖηο 
ηοῖξ ορίτηᾶ (οάοχ. (Οὐηίδητ ᾿σηρτίπλδ οατὰ Εἀϊοης (οταρ]αυεξεηί. 

ό4. (οάεχ ΡΑΚΙΒΙΕΝ518. ΕΠ ε Οοὐιοῖδαβ, ᾳφὰὶ ἴῃ (λίαϊορο. ΒΙΡμοέπεςς ερια Ῥαγηϊεη 9 οἀϊτο. γε - 
σςηΐδηζωγ, εἴ ἴῃ εοάδῃη οὰπὶ ΠΌΓΆΘΓΟ 11 ἤρηδίυγ. ϑοσιρῦαϑβ εἰξ ἴῃ τθηλθγδηᾶ 1η ἔο]1ο, {δ χΧ νεὶ χι (βουϊο. 
Ηδθεῖ ἴῃ τπᾶγρῖπα 4114 85 Δ] ογυτὴ Ἰπϊδγργείυμα ἰδ !οη65 : εἴ ἐΔ5 αὐ Ηοχαρΐα {πὰ τγαπίξυ!ς Μοπηίίαποο- 

πτι5 εχ μος Ἰρίο, υἱ νΙάείυγ, (οάϊος, 46 εὐπὰ ΔΡΡεϊΪδί Θρταρια Ποίδρ, Οἵ Χ ίξοιϊο δάἀϊμάϊοςας. Ηαθεῖ (οάεχ 

ραΠΠπὶ ἴῃ ταγΓρ Π6 ἰἰζογὰβ σγαπάϊογεβ, Δα σοτηπηοηῇεγδηάαθ τεχιβ ϑϑέϊιομοϑ ; εἴ δά ἤπε68 ΠΠργογαπι ἐπ αΠι6- 



ΡΑΞΕΑΤΙΟ ΑὉὮ ΡΕΝΤΑΤΕΓΗΟΥΜ.: 

ταϊϊοπες σοπγιηδλίυπη; εἴ δά [ηἰτία ΠΙΡγογαπι ᾿πἀ1σε5 σαρίζαπ. 8:ς δὰ οαΐοεπι [μεν Ἱ1οἹ μαδεηζυγ ἤἴφς νογδα:; 

Λευιτικον ἔχει φξίχους ΒΨ. εἴ ΤἘ4υΣτυγ {δ τίτα]ο 4 τεσεητίογε τηδηὰ (ογίρῖο, Τὰ Λευιτικα συνοψις, Πεπηρε Ὀγενὶδ 

γεοαρίτυϊδτῖο ργμμόγυτ ἃ]Πηυοῖ 1, Ἔν] οἱ σαρίτατ; Ροίξ φυάπὶ ττὰ}} ϑεξεοηυπι ε]υἹάεπλ γεοεηίδηξαγ, αἰῶ 

τἀπλεη ϑεξεοπίδυδ τηλγρίηὶ δἀροῆες ρεγ οπγηία τηϊηΐπις σοηίςπιίιηῖ. ϑεαυπτυγ ἱπάςχ οέμξιοημηι ἰδ τι 

ΝΝΠΟΓΟΓΌΠΊ. 

68. Οοάεχ ΝεΕνετῦυβ. ΕἸ α Ο(οάιεοϊιδυς ΒΙδ].οιῆεςος ϑ4ηδι Μδαγοι Πυς4]15, Ν᾽ Εηδῖις, εἴ σα ν ΠΌΠΊΘΓΟ 

Πρηαῖαγ, Εἰ πλειιδγαπάσειιβ, πἰτάς εἴ εἰερδηῖογ Ἵχαγαῖαβ; εἴ ἐχ νδγ}]5 (ας Ίδι15, Πὰς Ἰπτεγάμηι ργθ- 

ἢαπιιογίδυβ δίφις ορἄπηδ ποῖξ, ἀείςγιρίυς νἹάεζαγ, Ἰυῆι ἔογῖς Βεῆαλγιοηῖβ (δγάϊη4]15. Απίε ργμῃδπι 
ρᾶρίηδην τρίς Βεήαλγιοπ πιᾶηὰ ργοργία ποίανιϊ, τοπὸς μα. Η Θειω γραῷη παλαία τε καὶ νεῶ πάσα κτήμα Βησι- 
σαρίωνος Καρδηναλεως Ἐπισκοπου Σαδινων, του (ἢ) καὶ Νικωώως. ἱπαάϊσαῖ νεσγοὸ τόπος μα, ἰοουπη (οαϊοὶβ ἰὴ ΒιὉ- 

Ἰἰοίῃεςα (αγάϊηα] δ. [πη αυδίιος ροίτεπχβ [ἰδγι5 Ῥεηϊαῖευςῃ!ϊ, οἴ ἴῃ υ]τίπγα ρᾶγῖς 1ἰδτι ΜοίδΙΟΙ ΡΓΙΠΊΙ, 
ἴεχίυς (οάϊςυπλ Ν᾽ επείογυῃ, 11», 111, ΡΨ], παρε (ὐοάϊουηι 29, 120, 121, 122 ἃρυὰ τὰς, υδί4ις ’π 

ἢος Οοάϊος εχρτγιπλαγ. ϑ8εά οσυπὶ η Οοάϊοα 29 πιεο, πθπῖρε Νεπεῖο 11, ἀςέεοογις Οεηδίδος ρεῆς τοῦ, 
εἴ τεχέυβ {Π1ι8 δγὶ ἢἰ πηαρὶς επλεπάλίο ἰογιρῖας ἴῃ νϑηῃεῖο Υ, πεπῖρε ἢος 68 τηδο, αυδληι ᾿ῃ Οοάϊοιδυς 
τηεῖβ 120, 121, 122, ΠΕΙΊρο γε υῖὶς ηςῖς 111, 1Νν, ΥἹ, ἰάσῖγοο ἴῃ Οεπείεος ᾿ἰδγο ἔογε τοῖο (οάϊ- 
οεπὶ 68 πιευπι, πεπῖρε νεπείυπι ν, οἰἴᾶθο ; δἴαθε ἴῃ φυδῖυογ ᾿Ὀγι5 ΡῬεηταίευοῦι ἐαυεπτίίδιις (ὐοά!ςεπὶ 20, 

Λερα Νεποίιηλ1ι, ἴάσεηβ 4υοδά γα]! ]Ζυος γεπεῖος (οάϊοςβ, υπιουτὰ οἰἴλῦο. Νοϊδηδαπ) εἰξ ἐγρο, αυοά 

ἴῃ αυϊηηυςε δὰ Ρεπιδίευςδυπι (οά!ϊοιθα8 Κ᾽ Θηςεῖ5 υηλὰ5 τληΐυπὶ (οάϊοις τεἰπἸπιοηΐα πὶ ἤαδοδίυγ. 

σι. Οοάεχ ΡΑΚΙΒΙΈΝ518. Εγαῖ οἷιγη (οϊδεγίιηυϑβ, (δὰ πυῆς εἰξ ε (οαϊοϊδυ, φαϊ ἴῃ (Αίαϊοσο Β16]10- 

πέος Κδρια Ῥαγιπεηῆς εἀὐϊῖο τεσεηίεδηζυγ, εἴ 'π ἐὺ οὔπλ.1 Πυπλεσο Πρπαῖαγ. ϑογιρῖις οἱς 1ἢ [Ό]1ο᾽ ἴῃ 
οδαγῖδ δογηῦγοῖηα, ἔδθουϊο ΧΙΙῚ, τα νἸάετατ, αἴας 4 {ογιθᾶ ἱπιρεγιῖο, 4111 νοσθβ εἰ σοπηπηαῖα ἢς οταλτῖ, 

υἱ ἱξρεηυγάσγο ςπίμππι ἱρίαπι σοηδιηάλι, Εχ πιαγρίης ἢυ}5, υἱ (ἰρίοογ, (οάϊς!5 Ἰδέξιοηςβ 4]14ι85 δὰ 

Ηδοχαρΐά ἔμ ἱγαηίζι!ς Μοπιδδυοσοηυδβ, εὐμηχυε Χαὶ ίϑου]ο δα) άιοαῖ. 

72. (οάεχ ΝΈνετυϑ. Εἰ ε Οοάιοιδυς5 Ματγοὶ ΑἸογίι (ἰδποηῖοὶ, ΔΌΡαῖϊις, Νεηθῖ5. ΕΠ Οὐϊδιευςδις 
ἴῃ τηδηλῦγδηλ, ἴῃ πυλεῖο, εἰ ἔξουΐο, αἱ ν!ἀδίαγ, ΧΙΠῚ Ἔχαγαῖυβ. δ ᾿ηαο]ς (ὐοάιϊοϊς δἀποΐάρο ρᾷυσα. Ῥγφ- 

ΡΟΠΕΟηΕΣ ἃ νεγδὶς, αυϊδυίουπι σοπηροπυπίυγ, (εραγαῖ, εἰ συπλ ἀοσεηῖα ἤρηδλῖ. Ἡδθεῖ περὶ ἐποιήσατο---πεὶ 

ὅσιάσατο---ἐπ ε διέϊλεν (Πς) ---πρὸς 9 ἐϑηκαν. Ηλῦεῖ 4114 δά ογηιδς (γι θη! δη 4 01Π1Π148 ΔοροχητηΟΔίΑ---μηϑ' 
ἐς ὕτο μηϑὲις.---πρᾶ ᾿ΓῸ πατερω--τανον ῬΓῸ αὐϑρωπον---ἐρυσῶω, ΓΙῸ ἐρφυσω, εἴ τοξξε εχ ἀπηαυίογε Δγοιοῖγρο, πᾶπη 
τεσ ρ] οΔῦο εἰξ Οταπμιδοςογυηι γοσδητοσγυπ). Εἰ συπὶ ἱπάϊςαῖινο ἴξρε σοτηροπιῖ. [τεπὶ ργὸ τρῶς Παρεὶ 
δικα, πετὴρε 4υοά εχ Γ' Πυπλεγαὶ! γεσηληῇῆες 1 ἰληταπ), οἰπὶ ἰηΐεῖ γ᾽ εἴ τ παϊηυίου]Δ8 ποη ροῖυϊξ ἤς ΕΓΓΆΓΙ. 
Ηδθεῖ εἴληι ϑέσω δὲ, ρτο ϑὲς δὲ, Πεπηρε εχ Ἔσγογε ἴῃ ἀϊεγιδαεηάις ἴῃ {1145 1ἱτετὶς ποία! θυ8. Ργα- 
ἀἰδδ Ἵσαπιὰ νἀσηίυγ ᾿παϊοαγε ἀγοπεῖίγρυπι διης Οοαϊοὶ νεζυϊζαη ςεγῖς, [1 ἤθη οἴίδηχ υηςίαΐεπι. Ῥοτστο, 
(οτγγεάοσομλ οἰερδηῖεηλ ἱρεπύγηεγο ργοῦϊς Οοάοχ, Ηςργαδιίπιος εἰ αυδάλτα εχ αδυπάληίς ἀϊέτα τ0]]επ- 
ἴεπὶ, εἴ ογάϊπεπι ἐδγπηοηὶς οοποιϊηπίογει, υἱ ρυϊαθαῖ, τείτυεηΐεπι. ΕἸ ίλπς (οάεχ ἴῃ ἔμο ρεηεγς Πηρι- 

ἰαγὶ5, εἰ πλΧῖτ! [λοϊθηάμ8 ; σοητηςῖ δηϊπλ τεχίυπι ἢυς υχαε ἱποορηϊαπ), (]ταπὶ ρογ ΠΡ γοβ ἔγεβ ργιπλος 
Ῥεηϊαίους ἢ!, πη τὰ δ γι Νυμπηογογυηὶ εἰ ΠὨευζοΓΟΠΟΠΙ δοςεά! ργορίυς Δα τεχίμπι ἙαΙ Ομ 5 ΟοΙΏρ]α- 

[ςηῇ5. 

73. (οάεχ ψατιοανυβ. Εἰ ς Οοάιοῖδυς ΒΙΒΙοιίεοα ναιίσδηρε, εἰ ἤρηδίυγ 746 πυετο. Εἰ 
ΤΟ γΑπδοειβ 1η ἔο]ϊο, οἰγοὰ ἔββουϊυπι ΧΙΙῚ χαγδῖιβ. (οηθηεῖ (ὐλίεπαπι Ρδίγυπι, ΔΡ [4 ἴῃ (οάϊςε Νὰ: 
ἴσᾶπο 747 Βαιιὰ δϑᾶπι]ετα. [πὶ ἤπρυ]ῖς ἔδεσε [0118 ἢδθει ριέξιιγαβ ἔδογδωχ μιϊτογίδηι γεϊεγεηΐεβ, (εἀ ραυϊο 
ἰηξεγίοσγεβ 115 ἴὴ (οάϊος 747 πηοάο ἀϊέϊο. [ῃ πιάγρίης, {εὰ γάγο, βαθεῖ Ααυϊ]8, ϑυγαγηδοῖὶ, εἴ οσυ͵]υΐάλτη 

ἈΠΟΏΥΠΙΙ ,οέϊξοπαβ8, εἴ ΔΠαυληάο δοῇο]α, χσυς ἴῃ Ἑδπιοης ναϊίοαηα εἐχίδηϊ. ἴῃ τηδγρίης νογποιπογυηὶ 
εἴ σδριτυσι ΠΕΠΊΘΓΙ ΡΟηυπίυΓ ᾿υχῖδ Ελςδιυπ), πσαϊ ΌΔΩΣ {ΠῚ}, 

γ4. Οοάεχ Μακοιανῦβ. Εἰ ε (οάϊοιθυβ Οαποδι! ϑαηέτι Μαγοὶ ἴῃ νἱοϊηῖο ΕἸογοηθασυσι, ἘΠ 

αυϊάειπι Βαυά υπῖὰ5 ἀυϊ πἴατὶς δας ογριοπί8. Εχαγαῖαβ εἰξ ἴῃ σμαγία ὑδίαυε, εἰ ρεγ ογηηςβ8 Ῥεηϊδῖευςὶ 
Ἰΐδτος ἃ τυᾶτι χιν ἔοι! ϑεὰ ἴῃ σοϊιχυῖς Π|δγὶς μβαδυϊς Οοάεχ οτρίογεπι ἀποδὺς ἔδγε βου] δηπχαϊο- 

γε. ἘΜξ υρίηυς εππεηαἀλιηιτης ἰστιρίαθ. [Ιη οπγηῖδυς Πδγὶ5 Μοίδιςϊ5 τεχίυς ἢυ͵υίςε (οάιοὶϊς νἹάςευ ες ὦ 
εὐυίάοεσι ᾿η60]15 ἃς ΑἸεχαηάγιηυβ, πΠ αυοα Ῥ40}1ο0 ἔοσγίε πλίηυ8 ἃ ν λὔσδηο ἀϊίςοάαί, 

γ5. (οάεχ ΟΧΟΝΙΕΝδι8. ἘΠὲ ες, (οὐϊοῖδυς (οἸερσὶλ [Πηλνεγἤταιια, Οχοηϊ. ]οδηπες Βαηοτγοῖς, Ἐρὶ- 
ίςορυς Οχοπιεηᾶς, εἴ (Ο]]ερι ἀϊδὰ Μαρίῆει, ΒεδΙ]οεοοδηὶ (Ο]]ερὶΣ {1 οσυπλ δος (οάϊοε ἀοηανίς. ΕΠ 

ΥΟΓΟ ὑΕΘαεΣ ἢις, ουἱ 4 Βοῆο ρΡοίξ 411ο5 ςορῃοηγςη Οοάϊςοῖϊς Οχοηϊεηῇς ἔπ Ἰπάἀϊζιηγ. ϑογιρῖις οἱξ δὴ ορέζηο 
Ἂ) 



ΡΑΞΕΑΤΙΟ ΑὉὐ ΡΕΝΤΑΤΕΌΓΗΟΜ. 

ἀτοείγρο, [δἀ, υἱ ρυῖο, δὰ νόσεπι αἀἸέϊδη15, ἴῃ αιάτίο ; εἴ Βαβεῖ ἢδος ἃ τηληιὶ Ιρῆας Πθγαγι (δίοτίρία : 

τελος εἰληφεν ἡ οκτατευχος βιδλος Νοεμῦριω εἰς τας κ ἡμέρῶ εἐκτή, ὡρᾶ » του ετῆς ς χλ ὃ, νὰ, δ, ἰὰ εἴξ, “ βπειὴ ςε- 

Ρῖτ τς Οὐατευσῆυβ ᾿ιρεγ ΝΝονεμιθτι, ἀϊε ροίὲ νἱρείπγηδια ἰεχία, ἤογὰ τογῖα, ἀππὸ 6644, ἱπάϊέξίοπε 4,᾿᾿ 
Ποπρς Δηποὸ Οὐγῖι 1126. Μοπιίίδασοπιβ. Ραϊοργαρῆϊ ἔμα, Ράσιηα 514, πχαηάαν!ς ϑρεοϊηξη [ογρ- 

τἰοπὶβ ἰὰ ἢος Οοάϊοςε, Α Οτγαδίο οὐτὰ ᾿ρίο σοτηπγυηϊοαΐαγω. Νυτηδγος Ρεγρεῖαο ἔεγε ρὲγ ᾿ἴογὰβ Ἔχργιμνὶζ 
Οοάοχ. Ηδδεῖ ἴυϊοβ ἢϊς 1111ς Π]ΔΓΡΊΩΙ Δἀ!ςΠρίοϑ ΡΓΙΠλα ΠΔΠὰ. ΕΠ φυάδτη ὁ (οάϊςοιθιις ΠΡΡΟΡΝΕ ῃο- 

(Δηα!5. 

γό. (οάεχ ΡΑΚΊΒΙΕΝΒ818. Ευϊ ε (οάιοιθιβ Μεάιςεῖβ, (εὰ ροίϊεα ΒιδΙιοϊίεσα οἰτα Ἀδρίας, Ῥαγίηις, 
ΠΟΓΊΟΓΟ τ᾿ Πρπαίυβ, εἴ 10 ΤηΘΓΌΓΔΠΔ Ἰη 0110, ἔδου]ο Χιαὶ οἱ νἱάεϊαγ, ΠΙ146 Ἔχαγαῖῃβ. Ῥγῖασ δα, αι 

ἀε μος (οάϊοε πη (δίαϊορο Βιδ]οίμεσς ἀϊέϊα 1δῖ ποϊαῖα χη, ἢος ἔμπης ποϊδλημάδ. (ὐοηΐας 0115 228 
ἱπίερτιβ. [Ι͂ὴ 0]1ο σεπείδοβ ῥγίπιο ἢδο Ἰερυηΐαγ; ἡ βιδλος αὐτὴ Μονῆς του Γαλησιου. Αἀ σαϊσειι Ὁ] 227 
ἧξες Ἰερσιιηίαγ : ἕως ὡδὲ εχει Φυλλα διακόσια κε (βς) σωα καὶ ἀκολαξατα, καὶ εἰτις εξ αὐτων ἀποκόψει, ἔξω ἢ μέριρ' 

αὐτι μετώ τῷ Ισδα. Αμην. ϑοίβδαηϊ (οἸ]ΠἸοεῖ ΠΡ γάΓΗ πγεγαθγαπαβ (οήϊσυπ νεϊεγυιῃ αρίοιπάεγε, αἱ ἐγαίο ργίογς 

τοχία πονυ} ἴῃ 615 ἸΌΟΤΓῚ σγαῖια ἀείογιθογεηῖ. Αἴαὰς Ἰά ἰρίμην ἴπ. ἕος (οάϊοε βιέξυμι εἴξ; πάη εἰξ Οοάεχ 

τείογτιρίαβ, μαδείαμδ τεχίυπι 4] πὶ ἀς ἴυγα Οτγοο- ογγδηο {ιδ]σοοηίειι τεχίαϊ ίβοσο {ἀργὰ ἀσίςγιρῖο. 

77. Οοάεχ Νατισανῦδβ. ϑιρηαῖυγ ἰη ΒΒ] οἴμεςα Ναϊοαηᾶ οὐπὶ πυμλεγο 748. ΕΠ Ὀογαδγοϊηὰβ ἰπ 
[ΟΪ1ο, ογίρταβ βουϊο Χααὶ νεὶ χιν, εἴ, υἱ νἱάεῖογ, ἐχ δοάεπὶ ἀγοῃείγρο φὰο (οάεχ Βιδ]οίῃεοι ἀἰέζω 
"46, πεηρε 73 ἀρυὰ πη6. Ηδδεῖ (αϊεηδηλ Ῥαίγυηι. 

»8. (οάεχ Νατισανῦβ. ϑιρπαίαγ ἴῃ: Βιδ)ιοΐμεοα ψαϊσαπα οὐπὶ πυπιογο 482. ϑογρίαβ εἷξ ἴῃ 
τ εΙγαηᾶ Οἰγοᾶ ΧΙΙῚ ΤΟ] Γη. [π᾿ 60 ἘΠΌΠΊΘΔηΓΟΓ σἀριῖᾶ ΟἸΠῚ {118 ἀΓρΌΤΩΘΠΓ15, αἴ εἴ σοτηπ)αῖδ.᾿ Ηαῦεῖ 
Οδίθηδπι Ῥαΐγυση, εἴ ᾿πἰτὸ υΐχυς δἀ [0] 10πὶ 20 ργϑγλτταγ Αγῖες Ἡπζογία, εἰ ΤΙ μβεοάογες! Ἐριζτο]α 

δὰ Ηγρατιμηλ. 

79. Οοάεχ Ψατισανῦβ. δίρπαίυγ ἴῃ ΒΙΒ]οῖμεοα δ αισαηὰ συμ Ὠαπιεγο 1668. ϑογίρτυβ εἰξ ἴῃ 
τηδγηδγαπα οἶτοα ΧΙΙῚ, υἵ νἱάδίυτ, ϑουϊυμη, ἴῃ ἔο]1ο, δὲ σοηαϊ [0115 ,ς8. Ηδθεῖ (δίεηδῃ), εχ Ραδϊσγιθυς 

{εαυεηάθαβ ; Τπεοάοτεῖο, ΒαΠ]1ο, ΟΠτγγίοίζοπιο, ϑανεσγίαπο Οδραϊογυηι, Ασαςοιο (κίαγεις, Ὠιοάογο, Οεη- 

ῃδάϊο, Τεοάογο, ϑενεγο, ΗἸρροϊγῖο, Αροϊ]πασιο, ᾿ιάγμιο, Ευίεδιο, ΟὙγηο, πάογο, Ογίρεπε, ΤΠεο- 

Ρδ1ο, Οτερογιο Νγῆδξηο, ϑεγαρίοηθ, ΡὨιίοης Ερμοορο, Ερῆγεπιο, ΡΏΠ]οης Ἡδεῦτγαο, Ευϊαῖμιο Απτο- 
σἤεηο, Τοίερῃο, ϑυγαγδοῃο, Ἐείγοῆιο, .... ... Νεοορείαγος, Μεϊεῦο, εἴ Αποηγαο. ΑὖὉ ἱπιῖιο υἱχὰε δά 
ο]ταπὶ (ὐοά!ςο5. χ8 ργεπυτταγ Ατγήϊες ΗΠζοσγιδ. 

82. (οάεχ (ΟΊ ΝΊ αν 8. Εὐπ ρῥγπῖο 6 ᾿δγι5 Ῥεῖγι ϑεριεγι, ΕἼΔΠΟΙα ΟἸΔΠΟΕ]] τι, ἀεϊπάς ΤΣ 
(οιϊῆιη, Ερισορι Μείεηῇβ, ἰηἴεσ ἥιο5 σΠὺ 111 ΠυπΊογο Πρηδραίυγ; ροίϊεα ΒΙΒ]Ιοπεσε Μοπαίζσιι δαπέξι 
Οογπλδηι ἀθ Ῥγαῖι5, Ραγῆϊ5. ΕΠ τηεπλγαηδοδυβ, ἰογιρῖαβ ΧΙῚ ν 6] ΧΙΙῚ (ουϊο. Ῥδγ ΠΌγος Ρεηταῖευςοῃι 

σοητιηεῖ ἔεγε ταχίυπι ΕΒ οη15 Ψδίςαπο. 

8,.. (οάεχ Ενοκενϑβιβ. ΕΠ ε (οαιοίδθυς ΒΙδ]οίπεςσς ΟποῦΙ Εταΐγαπι (γι Παηοτγιηι, Ενογα ἴῃ 

ΤιυἤπίαηΔ. ὮὈς ἢος (οάϊςεα, 'εἰ ἀε 4]}1|5 τὰ ἢ ΒΙΡ]ΠοΙἤεσα (δγναῖβ, Εριίσοριιβ ἀς Βε]α, Ργωζῃ] (οϊεη- 

ἀιπηηγις, τς Πυπιδηλτης δάτηοηυϊ. Ηδθεῖ ἢϊς Οοάεσχ τἰς}0]05 πγάγριπα]65 ραηηλ ἴῃ γυδτίβ. ϑεὰ (σγιθαπι, 
(οττιτας οἰ ποη τάπὶ ἀοσαγαζιπι; πχυ]τὰ ΟΠ, εἴ τ]ὰ 15 ογρῆς. Ουοδά τεχίυπι 4α Εαϊτοηεβ ναὶ Κ4- 

εἰσαηδτ ναὶ ΑἸάϊπαπι ργάροῖρας δοσεάϊε, Ουο νεγὸ ἤβουϊο ἔπεγιῖ “ογιρέι5, Ποη ἤδθεο ἀϊσεπάμπι. 

84. (Οοάεχ Νατισοανυβ8. Εἴ ε (οάϊοιθιβ, αυδι5 Ὀτγθδηιβ νισὶ, Ροπαξεχ τηᾶχίηγιβ, ΒΡ] οἱ εοδηλ 

Ματσαπάγα ἀοηάαν!ῖ. ἴῃ δὰ νεσοὸ ἤρῃδῖιγ οὐπὶ ΙΘΟῚ ΠΟΠΊΕΓΟ. ϑογὶρῖαβ οἱζ ἴῃ πγογηργαηδ, ῃ ἔοΪ1Ο, οἰγοα ΧΙ 

(ξουϊαπι. ΕΠ Ἡεριαῖτευςσῆυβ, ορτηδ ποῖρ, (εὰ πλιτ]ι5 τη ΠὈγι5 ΘΟ παίθος εἴ 7υάϊουηι. Ηλθεῖ οΔρ!- 
ταῦ Δγριυπιοηΐα [η ΤΔΓρΡΊΩς ποῖδίδ. 

ὃς. Οοάεχ Ψατισανυβ. Εϊ οἷπὶ α (οάιορυβ Μοπαίζογι ϑαηέῖι Βαἢ]1 (6 ἴΠτρε, εἴ ἃ Ριο νὶ, 
Ῥοπειῆος Μαχίγηο, ὑπᾶ οἰιπι 4111 Οὐστοθοῖα Μοπηδίζεσιι εἸυίάσγη (οά!ςοιδιι5, σοαπιρῖιβ τη ΒΙΡ]οΙοοαπὶ Κ-- 
ΙοΔ δηλ τγδηΠ|ῖ, εἴ πρπαῖυγ οσυπὶ πππλεγο 20 ς 8, Οἰἰπὶ 97. ϑογιρῖυβ ἔμ ἴῃ τπηεπλθγαηᾶ οἰγοὰ Χι (που η.. 

(οπίϊηεῖ ράυοα τλπῖυπὶ δά ἤπειη Οεπείθοβ, (δά γα]! φυυτῃ τεχιῦς (Δογὶ υἵχυα δὰ Ταάϊςσιιηι χῖχ, ς, ἱπῖε- 

ργυηι. Ηδλδεῖ ἴῃ γηαγρίης ἰεέξιομεβ Ααυϊ]α, ϑγηίδοῦι, ΓΤ Πεοάοίοη!β, εἴ νΑγιδηΐες δἰζεγιβ (Οά!οΙς, ἃς 

ΘΟ ῃο 4. Ηδο νοϑσγο τδηζιτ ΠΟΠ ΟΠηΠΙᾺ ἰᾶτὰ δνυϊραΐα {ὰπηἴ τὴ ΕαΙτιοπο Ν᾽ αἴσαπα; ἢ νογο ΠΟη, ΠΟ ἴῃ {115 

Ἰος 8 ργοίθγεποιυγ, 



ῬΡΑΞΕΑΤΙΟ ΑΙΡ' ΡΕΝΤΑΤΕΌΓΗΜ. 

τος, Ὁοάεχ Βύκνευανυβ, Εἰ αυάξῃι Εταριπαπίῃπι (οά!ταῖξ, πηεγηδγαηδοεί, [σγρῖ! συγ ἀυάδι8 

ςΟΪυηΠ15 1π ΡΑρΊ 5 ΠηρΊ]15, ὨΟη ἱπεϊεραηῖεγ αυϊάθιη, {εἀ ραγαστη δοσυγαίς, (Δ ΧΙΙῚ γνεΐ χιν ἔβουΐο, 
Εταῖ ῃος Εσαριχεηΐαγη ρεπδβ ΟἹ]. Ὁξίαγεπ ἀς “Μιὴγ, Βεγο!πθηΐθηη, (εὰ ΠὨαυά ]Ιαιεῖ ἀπάς ΔὉ 1110 σοπι- 

Ρᾶγαῖι ἔμ. ΠΙο πιογίυο, ᾿νοπάϊη!ϊ, αἱ νϊάεζατγ, Ὠαδιῖα εἰς ΠΙδτογαπὶ 6} .5 ρα] σα νεηάπο. (ὐοάι!ς68 (Ὡ- 

(τὶς ἀς Μιὴγ ἢαυά ρδυςοβ πὶ σοετ Ψιγ Ογηδεππις [. Ηπηΐογ, εἰ γεροίυϊ τη τῆο Μυΐςο ἔπο, 4υοά 

ΡΟΙΓ τγιρίπια Δπποβ, ἃ τεϊαπηεπίὶ {1 ργοῦδαῖὶ τεπιρογε σοτηρυϊαπάοβ, Ασδάεγηϊα ΟἸαίσιιεπῇ Ἰερανι. Ηος 

νετο, ἄε 4ὺο ἤυπο δρίτυγ, Εταρτηεητυπὶ σοεπηρίογεπι ἀδηγαγῃ Πάρου, νίγαπιὶ εἴ Ππτεγὶ9 εἴ Ὠυιησληϊῖαῖα 

ργαοίλσυμα, Οάγοϊαπὶ ΒΌΓΠΟΥ [απιούεπι, Γ,. 1ν. Ὁ. ἀςε Οτεεηνιςἢ ; δἴφυς 1116 Εταρτηξηῖαπι δος, ουπΠὶ 

αἰτὶς Οοάϊουαχ Οτεαοογυπὶ Εγαρπλεητ8, ΤΠ τη υ]ὰ5 Ὦμ}115 Ορεγὶ8 θεηεβοθπεηπις ἄοηο ἀεάϊ. Πυϊς 

Εταρτηςηῖο ἴηοτιρῆς Οαίαγ ἀς ΜΙΗ “ 1 εξζίοπεβ φυδάδιν εχ Τεῆαγηθηῖο Ψ είετι." Ετ Πος (Ο]Πὰπὰ ρέτ- 
εἰπῆς δὰ Το ἰοηάτιυπι φυοάάληγχ Ἐςο]εῆι Οτγοςσδ εἰξ νεπῆπλ]ε. (ὐοητίηεί δυΐεη ἴπ οαριῖς ΕχΟάΙ χὶν, 

εοσητηᾷ 6, οσυπ (44. υἱαὺς δά τπηεάϊαπι 26 σοπληηδί!. 

τού. Ο(οάεχ ΕΕΆΚΑΚΙΕΝΒ515, ΕΠ α Οοὐιϊοεῖδυς ΒΙΌ]οΙἤεος (αγηχε  άγαπι (α]ςεάτογιηι δὰ Ὠινὺπι 
Ῥαυΐυπ, Εεγγαγρ. Οοπῆδι ἀυοάιι5 νοϊυπϊηΐδιιβ 'π [Ο]ο, εἰ θοπηδγοίηυβ εἴξ, αἴας, υἱ νἱάετυγ, χιν ἔου]:. 
Ιηὴ {Ὡρεπογιὶ ραγῖε ργιπλᾶ ραριης Οεπείδος οεἱξ ριέϊυγα ἰὴ πλῖηϊο, ρασίπς ταχύς δ αυ8}15. Ταπὶ [Θαυϊυγ 
Οεπείεος ΕρΙρτγάρῆθ, ἴῃ ομαγαέζοσγε γυῦτγο, αυο εἴ 416 Ἐριργαρῆι γε]: αυοόγιιπὶ ἢ} 15 νο] αΠ}1Π18 ΠΙΡΓΟΓΆΠῚ. 
Ιῃ εηυπιεγαοης σλριϊαπ [ἴτε Πα πλεγαϊε 5 ἀἱρῃαθεῖιςα α΄, β΄, γ΄, ὄζος. τυδεὶ οοΐογιβ, ραι]οσυς τεχίμδ- 
ἰδὺ5 σγαπάϊογεβ, ἴῃ στηάγρίης ἰδ ρογ δά πιρδεηίυγ, (ςἀ ἡυ]] πὶ ̓ ηἴεγ σαριῖα ᾿ηϊεγοεάις ᾿πτεγπιτιιι, [πι|τ4- 
͵ε5 νεῖο ᾿ἰδγογυγῃ εἰ σαριτυπι Ἰἴοτα ργορταπάοβ (Πηϊ, ὨΔΠ1ΟῸ ρΑΓΙΟΓ ὄχάγαῖω ; εἴ αυϊάσῃῃ 1ἠϊτο Πδέσγα πὶ 

ΠΟ ργαπαϊογαβ, 115 {ἸΠ}}}65, αυδηχνις γάγο ἤρυγαῖῶ, 4015 αβεγὶ Μοηίίξαιιοηπι5 Ραϊ ορταρῆϊα Οτγάθοῖ 
᾿ἰδγο 111, οαριῖς 8. Ὑεγῆςσυ δυΐεπη, δὰ σοπιηγχαῖα, οἴηϊ πυπγεγδιίοης ἐραίίοσιας ἰητετ)εέζο οαγεηΐ. 
(ὐοπιγηδῖδ, πουλϊηᾶ ργοργὶὰ Ὠογηϊπυῃ, εἴ 4] Οαυυτοπε8, πυπαυδηὶ Τογιδυαπίυγ οὐτὴ 1η1014}1} σῃαγαοίεγε πΊ8-- 
Ἰυίουϊο : σοπῖγα νεζὸ ἰπ πιεάϊο ἀϊξεοηιβ οσυ]υΐζυπηυς ἔξρε δάπιδεπίυγ συσάδηι ᾿ἴεγα {0]1ἴ0 τηδ]ογεβ, υἱ 

ΡΓῸ γ, κ, Γ, Κ. Οὐυἱη εἴἰλπι ἴῃ ᾿ἰπεᾶγυπὶ ἤηε συλπάοηυς ἰιἴεγὰ ἤη4]}15 ρά.]0 ρύδηάίοσ ἐχαγαῖα εἰϊ δά ίρα- 
αἰυηλ νά ο]ςεῖ ᾿τηρ]εηάυπ,Π συ ἤεγι (ο]εῖ ἀρυὰ Ἡδςργῶοβ. Ὀυπιπέϊιοηϊς Ραπέζυϊαπλ ᾿π πε ρεγοάϊ, 

νε] ςοηλπηαῖ!5, εἴ 41101 (ξρίυβ, Ἰυχία ΠἸταγδπλ Ὁ] σᾶ {ὩΡΓὰ Δρροηϊοσ, Νεαὺς ποπληλραβ, ἤδαις νογ- 

815, πεαὺς ἱπογοσ θη 18 νογοσγαπγ Ὁ}}81 ἀηαυδην, (δ ΟΥΙ ΙΓ; δὲ Πὰρεγ εἴ ν ἄυο ρυπέζυϊα ραῇηπι 1η- 
(ογιδὶ οῖςπθ. ὡγυοά δυΐεπι δἴπεῖ Δ4 δοσεπῖυς εἰ (ριγιυβ, φαο5 ἱρίὰ (οτίρεογίς πηᾶπυβ ρεγ τοῖαπι (οάϊ- 

ςεπὶ Δρριηχιῖ, μητ ἔεγα {π}}}65 Ὠοά!εγη,8. Γτογαγυση ἤδχὺς ΟΠΊΠ15 ροΠογι5 Δα ΠΙΡοηΐζυγ, εἴ συϊάεηι 

(0 ρᾶριπάγιπὶ ἤπετλ πιο ἐγεαυδηΐίοῦοβ. οςεβ δυΐεπὶ ΄υᾶ ἔδρὶὰ5 οσσυγγυηΐ, ἰστηρογ ἔεγε ἀρῦγον!- 

ἀπίαγ, αἱ κσ' Κύριος, δσ' Θὼς, ηλ᾿ Ἰσραὴλ, ἀπέϑν ἀπέθανε ὅζε. Νοτγηΐπα ργαῖεγεα ἡυγηογα!α ρα πὶ Ἰϊτεγίς. 
ΑἹρβαδεῖιςι8 Ἐχλγδηῖαγ; εἴ ουπὶ ἱηΐορτα (γι δαπίαυγ, ἢ (ὰηἰ σοπηροῆτα, τὸ ὑφὲν, Πεπλρα Ἰϊηθαῖ {δῖ οἰγ- 
ουΐάγεηχ, δάπιδεῖ ΠΡγάγ8. ΕἸδιηδητιπη ν ἐφελκυςξικὸν νετὈ 18. πῃ νοςᾶῖςπι ἀεππεητδυ8 δαὐεέζι, τάγο Ὁ 

ςοπίοπα ἰεχυςηῖς ἐχαγδαῖυγ ; 4145 {πρεγιηδυέζα νοο8]1} Ὁ] ΕἸ πὰ Π1Π6 014 ἜΧΡτΙΠ ῖταγ [τὰ ἔλεγε. δϑυρρίεπγχεηΐα 

ὉΠ. Ποπυπλ τεχίυδίιυτη, οπλεπάδιίοηςβ, [ΟΠ0114 (ει ποῖδε ᾿πιε πεάγεβ εἴ ΠγαΓρΊΠ4]65, ἃ ἀϊνεγῆς (εγιρῖο- 

γιίδυδ, ἀἰνογδ τειαρογιδις5 ὰηἰ δαἀ᾽]εέϊα ; δἀίαυς πίης νιάξατιγ ἤυης (οάϊςεπι δὺς δ ἱρίο {ογίδα σμπὶ 
ἉτοΒεῖγρο, αὐ δ 411|5 ΠΡ γαγιῖς Τδηυϊογὶβ τινὶ οὰπὶ 41115 Οοάϊοίδυς Κα π οφοἸ]αταηι. ὕδισας ἴλης ροῖξ α]- 
εἰπιάηλ [εχ 5 νοσεῖ ἤρηυπι ΟΠ ΜΠ Οη 8 ἀρροίτιιπι, οἱ ἰΐετι 4] ἃ ἤπ.}}}ς ἔνε δὰ τηδγρίποτη, ἢνς δά ἴη- 
τεγἰηεαγε ἐραυπι ἀηῖς νοςεπὶ Ομ 7]4πὶ γείροηάεῖ, ἱπάϊοαξ νεγθα χυᾶ 181 Τὰρρ]επίυτ, εἴς τεχεαὶ ἰησγεπάλ. 
1 ργαίεγεα δηϊτηδάνεγῆοης αἀἰρηυηιὶ εἐχιϊίο, Ἀεριζγαπὶ (εἰ ραρίηάγυπὶ πυπγογαῖοηεπὶ ργίμηυπιὶ (ο- 
ἀϊςῖβ νο]υπηεη διλγιΑτ ργξ ίε ἔεγε ἃ ἀϊνεγία πηᾶῆυ, πιιπλεσὶ5 {01]Πἰςοῖς Ηδφῦγαϊςοῖς, εἴ 1 Ατίη!5, εἴ αυϊάδῃ 

(επιρος δά οα]ςεπὶ ράρίηδ δανεγία νεγίαβ ογᾶτῃ ἀσχίεγαη. Α ῥγίτηᾶ ρίζα ραρὶπα υἱχὰε δά 12 ς τάπίιπη, 

εἰ Ἡερτγαῖςα πυπιεγαῖίο ο]οτηεητ5 ἀἰρῃαδεῖ! Ηεῦγαιςὶ, ἱποίρίεπϑ ἂν δὲ, ἃ; ᾿ἴσεῖ Ηἱ ἄπο ρῥγίτηὶ σμαγδο- 
ἴεγεβ 181 ἤθη ἂρραγεδηῖ, ργορίεγοα χυοα τηΔΓρΡΊΠΙΡι15 ἘΧίογιοσι, εἴ ᾿ΠΙΕΈΓΙΟΓΙ, ΕΡΥ ΡΓΟγα ΠῚ ρΡΑΡΊΠΑΓΙ ΠΣ 

ἀρρίυτίπαῖα ἤπῖ ρἈ Ϊγγα χυαάδηιχ οπαγίασοα: δὰ ἰοπρυπὶ; ἀεῆπὶς δυΐεπι ἴῃ πυπηεγο ΠΡ, ἰ4 εἰξ 1Ζ2ς. 

ἈΑὰ χν πυπγεγυπιὶ ΄υοά δἴεπεῖ, ἐχαγδῖις εἰξ πιοτε Ἡεδγαοσγιπι μος τλοάο Ἰ2; αἱ νεγι ἤπιε Πι, Οοάϊςος 

ἢος οἷαι Γυὐδυπὶ δ]ίσυεηὶ Η ]]επζαπι υΐατῃ πι1ῆ86. [,αἴίηα νεσγο ηυπηεγαῖο, σμαγαόζεγιθυβ [Ἐπ ἀἱρῆα- 
δεῖς, ἱποῖρὶς ἱπ ῥγίογὶ ραρίπα ἃ Ἰϊτογὶς ς, 4, υιδ ἸΏ 4επι ποη ἀρραγεηῖ οὗ εαπάςπι γατοπθηι {πρεγίαβ ἀϊς- 
ἴδῃ; Ἔχ 400 [8πε νἱάετυτ, ἀεεῆς τηϊτο Πυ)ὰ5 νοϊαπλίηἷβ ἀπὲς Οεπεῆπ χυαῖαον ἰηΐερταβ ραρίπα8, ἴεα ἄυο 
[0]14, ουπλ πυπλογαίίοης ἃ, Ὁ, σοητπεηῖοβ ΠΙΠΊγι πὶ ἱηάϊσετα ἢ γογιπι, εἴ γογυπι, Πσαᾶ ἴῃ τοῖο ἢος Οοάϊος 

τερεγιαηΐαγ. [Ιῃ 4]1ο (οάϊοε Εεγγαγιεηῇ, ἀείογίρῖο δ εοάξῃ, υἱ ρῥ]Απηπι)ς οοηῆαῖ, ΠΙΡγαγῖο, ρῥγίογεβ 
αὐυδίιοτ ραρίηξε δηῖς Οαποῆη εὐαίπιοάϊ ᾿πάϊσεπιὶ σομίπεπε. Τοζαπιὶ ἀεπίηθε νοϊυτηεη ςοηῆδϊ οὐϊο ἴη- 
ἴερτιΒ Ἀπριεγις οπαγδέζογε πηηυΐσυϊο, ῥγαβῖεσ υϊπίαπ), συοὰ εἰ εχ [1τογῖ8 δἱρῃαδεῖὶ τηα)]υΐσυ]5. ΕἸ 

΄υϊάδῃη οπληϊηο (οάεχ ποῖα: ὑοης. ϑεὰ αχυοδὰ ἢϊης δαυά λπε ΑΠΠδη ἴδηι ταυ]ζας, ηἰῇ ἴῃ Ὦος ὑῃοὸ 
ἀείογίθεηάο, εἰ Οοάΐςοπι αυοαυς Τἐχυεηΐεπιχ ἀείςτιρη Πδη,. 
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ΡΕΖΞΈΕΑΤΙΟ ΑὉ ΡΕΝΤΑΤΕΟΓΟΗΟΜ. 

107. (οάεχ ΕΕΒΙΚΑΚΙΕΝΒΙ8. ΕΠ Οξδίουοῃυβ, Ἔχ δαάει ΒΙΒ]]οἴμεςα, υὰ Οοάοχ ργασεάεηϑ, οἴ 
οαηάδπλ οὐπὶ ἐο οἤαγίδῃι ἐογηγαγηάις, εὐπάσιηηυς {ογιρίογεμ, ἰογίϊτις εξ. Οὐ εχ δοάδγῃ ἁγοθεῖγρο, 

αυο ζώοάεχ ρῥγβοβάεηβ, εἴ ἢϊς αυόαὰς οεγία ἀείοτιρίυς εἢ. ΕἸ πεπῖρε 'ἰπ υἱτοη]ὰς (Ό]6πη6, δαάεπὶ 
οτηἴεγε, ελάςσπλ δάϊθηρογε εἴ ᾿ηΐδγεσγα, δυηάοίῃ (6411 νεγδογυσῃ ογάϊποηι, ἴῃ πὶ Πα 1115 ετίατι, ἰπ φαϊδὰς 

τυ ταηλ νάγίδης 4111 Οοά!ϊςεβ, δπηρεγ σοποοτγάαγε, εοΐδεμι ἀδηίαας ἐγγογεβ ἂς νιτ4 {τγιθεπάϊ ἐχῆίρετγε, 
οἴ πο τη060 ΠΠ}}}1 Δ γεν δηάιὶ ]ισοηἴα, (εἀ εἴ δδάθπὶ ποιηϊηυπι ῥγοργίογαπι ἐσγιρίαγα τυ. Ετ δος ἴῃ 
ἤηρα δ Πδγὶβ, φαος σοπείπεξ υἵεγαας, ἀεργεδεπαί ἔδο1]ε ρουπε. ΝοΙΔ1]15 νογοὸ εἰξ ἢἰς (ὐοήεχ οἷν εὰ ἤϊια 
ἴῃ ἢης {υδ)ιοϊαηίυτν αυξαὰς οσμαγαέζοεγα αἱ ρίοπηαῖοο Δ 1:ρίο (οά!ο!β {ογιρίογε ἜἼχαγαῖα ίαηῖ. ΟΠδγαΐζεγ 
ἣϊς ἴῃ (γα Οοηήϊαητποροϊαηα ἃ ἔξουϊο ἀυοάδοϊιηο ἴῃ, ΕΡΙἾο]Ι5 εἰ Αἄτις ΡαΡ]ιοῖς οδεϊπεραῖ, ε]υΐαυς 

ϑρεοϊηληα ργοία ς τη αΙορταρῆϊα Ογῶοα Μοπίδυσοηυβ. Ηγρορτγαρῆδ νεγὸ Βὸς εἰξ : εἐτελειωϑὴ σὺν Θεω 
ὠγίω τὸ πάρον βιδλιον, τὸ ἐπονομαζόμενον Παλαώον, δια χειρὸς ἐμου τῇ ὠὡμαρτωλῈ Ν ικοδημου τὰ ξενου καὶ οἱ ἀνώγινωσκον- 

τες αὐτὸ ευὐχεοθε δια τον Κυριον ὑπερ τῆς ἐμῆς αϑλιας ψυχης και ζωης" μῆνι Ἰδλίω τε, ιγδικτίωνος δευτερης, ἐν ετεί ἐξαχ'σ- 

χρλιοξω οκτακοσιοςὼ τεσσαρακοξω δευτερω" αρξαμὴν δὲ τὴν τοιαυτὴν 9 εοπνευξον βιζλον τὴ σγδοη ἡμέρα τοῦ μῆνος Ἰουνίου, 

κῶι τεσ ληρωκά σὺν Θεω ταυτῆν τὴ σεντεκαωιδεκατὴ ἡμέρα του μῆνος Ἰουλιου κάς μὴ δοζη τινὶ οτί χαριν καυχήσεως τουτὸ 

λέγω, συ μῶ τὸν Ἰησοῦν μα, αλλῶω τρεῷων αγαπὴν εἰλικρινεξατὴν προς τον ηδυτάτον μοι ἀδελῷον κῦριν (Πς) Ανόϑεαν τον 

βπερσίαν (Πο) μοχϑησας καὶ το σωμα δαπανήσας τὴν βιδλον πεπληρωκα ἐν ταις εἰρημέναις ἡμέραις. Ημυις Ὠγρορτα- 

Ρῇς (δίσγιρίαπι εἰς ποπιεη, Ανδρεας ο Μπερσιας.. Η!ς ἐγροὸ (οάεχ ἔμ ἐχαγαῖιι8 ἀηπη0 ροίξ ΟΠ γα 1324. 
Ἀδγυηῖ εἰ, αὐ τε ρα8, 400 Ορυ5 ἤαυτὰ ἱποςρεγιὶ ἂς οί νογιῖ, ἃ Πδγάγιο ᾿Ἰηἀισεζαυγ. 

1ο8. (οάεχ Νασισανῦβ. ϑιρῃαῖωυγ ἴῃ ΒΙδμσίίεοα Ψαῖϊσδηα οὐπλ ΠυΠΊΕΓΟ 220. ΕἸΠῈ Ὀογηδυσίηι, 

(στερίυβ τὴ ἔβδοι]ο χιν, υἱ νιάδίαγ. [Ι͂η ἢος Οοάϊοα ρογιθγαηΐ σαριϊα ργίογα νἹρΊπί πονεῖη Οεπείξοϑ ; εἴ 
ἐὉ υἱχιε (ὰρρίεεις ΕἸ ἃ πιᾶπὰ ἔοι]! χν. Ἀεϊισυά τη Οοάϊοε {ππξ ἃ ργίπηα πῆᾶηὰ. ἴπ πγᾶγρίης ΠΕΠΊΕΓΙ 
εἴ ἀγρυμηοηΐα σαριζαπη ΠΟΙΆΠΙΟΓ ἴῃ τυ ΙΒ, εἴ ραυσο Ααυλδ εἴ ϑγηγτηδοῆὶ Ἰδέξιοποβ. Ῥοίξ οἀρυΐ χχχ σε- 
πείεοβ υἱηυε δά΄ Πηεπὶ Ῥεηιλίεισῃι ἤαῦεῖ (οάσχ ἴδπὶ ἴῃ πηᾶγρὶπα αιιδπὶ Ἰηῖοῦ ᾿Ιη6ὰ8 56 Π0114, ἐηοάο 1π 
ταῦτγο εἴ πηοάο ἰπ Ὠῖργο ςβαγαέζεγε. (ὐοηζίηεί τεχίυπι, 41 ἴῃ (οά!οῖδιι5 μαυά νιάεταγ 16 ἤυς αἰ 
οὔνιι8, πεηρςο, ἱρίμγα ἔεγε (οσηρ! υτεηίδη). 

118. (οάεχ ΡΑΚΙΒΙΕΝ5185. Ευϊῖ οἰτπχ (Ο]Ρεγίπας ; (εἀ εἰξ ηυης ε (οαιοῖθυς, 401} ἴῃ (αϊαίορο ΒΙδ- 

᾿οίμοος Ἀερα Ῥαγημεπμῆς εὐϊῖο γεσεηίδηϊας, εἴ ἴῃ 60 ουπὶ ΥἹ Ππυπηεῖο Ποπαίυγ. ΕἸ χυϊάθπι (ὰΡ Ἰπ]τ|Ὸ 
τΩΌ 185, παπὶ ἴῃ [0]10 χυϊπίο Οεπείεος χανε, 9, 'π νογθις5 αὐτο. γυναίκα, ἹποΙριτ. ϑογίρειβ 6 ἴῃ πιειηθδγαπα, 
ἴῃ (Ὁ]1ο, ὰ χαιι ἤξουϊο. [Ιπ ργίπυηῖς αυδίπογ ξ0]1ἰ|5 (ὐοάϊς!5 Βαδεΐυγ Εταρτηθπέυγη ϑαπᾶι Ρεῖγι, ΑἸ]εχ- 
ΔΓ], εἴ Ιη ΡΟΙΪἘΓΕτῺ8 οέϊο 0]1}15 αυδάδηι Ἔχ ε}8 πεγάσιο. Οὐυοά δά ἴοχίυπι (οάϊςο!ς δἰειηεῖ, εὐτν 

εἴς ςοπῆϊαςζ πη πλυῖτ|5 ρεγαυδηλ Πγλ]ς πὶ ΠῚ ὰ5, συςηὶ Τοάϊοεβ 19, τοδ, σοητιηεφηΐ, (Οτηρ] υϊδηίδιη 4(Π]Πςοῖ, 

αἴαιιε Δάςο δὰ [πυ}] Δ ηλ οὐπλ 115 εαηάετλ ες γεξεγοηάυμῃ. 

120. (οάεχ ΝΈΝΕΤυϑβ. Εἰ ε Οὐοάϊοιδιι5 ΒΙδ]οίῃεςα Πυςα]ῖς δαηέτι Μάγοι, Ν επεῖι!5, εἴ Πρπαίαγ οὐϊπ 
ΒΌΠΊΘΙΟ 1Ψ 1η (ὐαία]ορο Ζδηείι ἀπο. Εχαγαίυς οἱζ ἴῃ πλογηθγαηὰᾶ, ἰβοιυΐο ΧῚ να] ΧΙ. [Ιὴ ργιπηὰ εἴ [6 - 
συπάδ ρᾶρὶπα ποῖδίᾶ {πηὲ Ποπλπᾶ ροΠεἤογυηι : τὸ βιθλιον Ουηρασμονῆς ({15) Κοσμοσωτῆρος. ῬΑΌΪΟ ᾿ηΐεγιαϑ, 

Βησσαριωνος Καρδηναλεως. (ὐπίϊηεῖ τεχίαπιὶ Ογηπῖπο δυπάετι ρεγ Ρεηξαίευςῆι Πδγοϑ, αυεπὶ παδεηΐϊ γε ]Παυ 
Οοάιϊοος εησῖῖ, 11, 1ννῳ ΡΝ, ΥΙ, ΠΕΠΊΡΕ 209, 121, 68, 122 ἀρυά της, εἴ: οαπὶ Ποη [ὯΠ0Ὲ ἐπλεηάαίε α4114Π} 10 

τα] 5 εηε 15 ἀείςτιρίυτλ. ΗἸἰ5 4ἀε σαυΐ5, αὐ 14πὶ {ρΡτά τηοηυι, νᾶγιᾶ5 ἰδέξιοπθ5 δὰ ΠΠρτος Μοίαδιοοῦβ εχ 
Οοάϊεϊδυβ Νεπεῖδ, 11, νν Πεγῆρε 29, 68 πιεῖ, ροῖϊπ8 4πΔη εχ ἢος, ἐποῖανυ!. 

121. (οάεχ ΨΕΝΕε τῦδ. Εἰ ες (οάϊοιθυς ΒΙΒΠοίδεςα ΠιοΔ]1ς ϑαπέϊι Ματγοι, Ν᾽ ἐπεῖ5, εἴ ἰη (ατ]ορῸ 
“Ζαηῃεῖτι βαϊῖο σΠῚ ΠΙΔΕΓΟ 111 Πρηαίζυγ, ΕὐΧαγάῖυβ ΕἸἘ 1η τησπηιῦγαηα ξου]ο, υἵ νἀεΐυτγ, ΧΙ. ἸΙηῖεγ ἤυης 

(οά!ςδη), εἴ τα] ]υοβ 'π ἢᾶς ΒΙΡδ]ιοΐῃεοα δὰ Ῥεηϊαζειοδυπι (ὐοάϊςες τηπλὺβ συοδά ἰεχίμῃι σοηίεηας 
ἸηἴοΓΟΘαΙΣ, πος ΠΙΠ] 1η ΓΙ 118 εἴ ΔρΡΟΓΙΒ (ΓΙ ΒΘ Πα] νι115 ἀπογεραμί. [Ιἴληὰς, υζἱ πιοάο 14τῇ δάήτμηοηυ!, 

(μηΐ δρυὰ πες ᾿ηἰϊὰγ οπχηίαηχ (ὐοάϊοιιηλ Ν᾽ Θδησίοτγιπ), Οοάσοχ 68, πεπῖρε γεπεΐυβ ν, ρεγ τοΐζαπὶ ἔεγε αδης- 

ίεοβ, εἴ (άεχ 29, Ὠερα ψεμῃείαβ 11, Ρ6Γ γα]: Ζυυηὶ ῬοηϊαίειςΒΙ. 

122. Οοάεχ ενετυβ. ΕΠ ε Οοάϊοιδας ΒιΙδΙοΙμεοα Ἀυοαὶς ϑαπᾶιὶ Μαγοὶ, γεηθῖ 5, εἴ οὐτὼ πὰ- 

ΤΏΕΓΟ ΥΙ Πρηδίυγ, ΕἸΠΈ ραγίμι, ΠΕΙΏΡΘ ΡΕΓ ᾿ἰὐγος Μοίβιςος, ἴῃ πχοαγαπᾶ, ΡΆΓΕΠΙ ἴῃ οἤαγία, ἐσγιρίιϑ, ἃ 

ἄυοθις5 ᾿ΙὈΓΑΓΙ5, σα ΟΓΏΓΩ ᾿πΠι15 εξ αἰΐασο πυυΐζο γεσαπίίογσ, Εὰ1 οτπὶ ε Ο(οὐϊοῖδις ΒεΠαγιοηῖβ (ὐαγά η4}15, 

ΠΑΠῚ Δ ὈΓΙΠΔΠῚ ρΡΑρΊ ΠΆΓΩ Ἰριίυγ, κτημα Βησσαριωνος Καρδηναλεως. γεῖαβ ἂς ΝΝονύτῃ Τείαπηεπίαπι σοπηρὶθο- 

πτὰγ. Ἐχ πος Οὐοάϊος πη 81] πονὶ τεἰπτηοηὶ οχίαγριξ ; εὐ ἀυάγο τὰ ἀϊοαηι, Παῖε 1η (δαπθηαθι5 οἴξεη- 

ἄδλιηθ. ΡῬεγ Ῥεηϊαϊευομυμ, ΤῸ Ποῖ το γαηδοθάγη (Οά 118 ρατίθπι, εἴ δᾶτὰ ἔογίδη ἴῃ ᾿ρῆμ5 Βεῆλγιοη!ς 

[ΕΡΟΓγα οχάγαίαῃῃ, οχίυβ ἀδίογιρίαβ εἰξ εχ ὐοάϊος 68 πηθο, πειὴρε ν᾽ εηεῖο ν, εἴ ουπὶ δὰ ῥγοίβέϊο τγο]}- 



4 ᾿ 
. ἐ,ς ἢ 

ΡΕΞΈΒΑΤΙΟ ΑΓ ΡΕΝΤΑΤΕΟΘΗΟΣΜ. 

ϑίοης, υἱ οεἴτόγεβ αυοαιε ἃς νιτῖα εἼ 5 γερεϊαπίυγ, Ῥᾶγβ σπαγίαοεα νεγο; ἴῃ δῖδίε γεσαπίογα [ογιρία, ράγεῖηι 
ψαιςδηα ΕΠ οηἷ5 ἐεχίυπι, ραγίπὶ (οά!ςσετα 68 τχδιηλ πλοάο ἠοπηπαΐιτη, Τε]υϊατ. Μδηυβ ἀπ υΐϊοσ 
δ Τεγεπλ οᾶρ. χν, 9», ρεγηρις, δ᾽ ΓΕσΘΠΌΟΓ πιδηι5 ᾿ποΙρίξ, εἰ Ννείεγιβ Τεαηγεπίι γε]ιχυυτη ΔΌΓΟΪν! ; 

τὰ πὶ Δητψαϊογ πχδηϊ8, 404 τοίυτα ΝΝονυῃ Τεϊατηδηΐζυπη ἀείογιρίαμῃ εἰξ, γενεγταγ. [ἢ ἢϊ8 Ῥεπιίδίθυοῃι 
1|ῦγι5 (ὐοάϊοϊβ 68 πιεὶ, (οἰοεῖ νεηεῖ ν, τεχίαβ ὑδίσας {ὰπλπὰ 46 Ἔχρτγίγηιταγ, μας α]1ὰπὰ δας ἀυδιυπὶ 

αὐτὴ εχ Οοάϊος το πιεο ἀείογιρτας Πῖ. 
ἴζάψυς νιάεβθαῖουγ ἔογε υἱ, ἢ νᾶγιλ5 Ἰεξϊίοημεβ εχ δἐὸὺ δηοίδγεπι, δέζυπη ἀρθγοπὶ εἴ “ΔΗ εχ ἸΠῸ ἰδηζιηὶ 

τείϊε ἀυοϑβ ργοοσυάεογεῃ,. 

12ς. Οοάεχ Μοβούξνβιβ. Εἰ ς Οοάϊοίβυς 55: ϑγποάϊ, Μοίοιυα; εἴ οὰπι πυπγόγό ΧΧΧ ἤρπαίυγ. Εχα- 
ταῖῃ8 εξ ἴῃ Τμαγῖα, ἴπ ἕο], ἕβουϊο χν. [Ι͂ὴ {0110 ργίπλο ἃ τβδηὰ γεοεηζίογε ἱεριτυΓ, Ἱερεμίου Πατριάρχου Μονῆς 
Σταυρονικητα. ἘΠῚ [0]1ο υ]εΠγο, η βιδλος αὐΐὴ ὑπάρχει τῆς Θειας καὶ Ἱερας Μονῆς τε μεγαλι Νικολαξ τῆς ἐπικεκλη- 

μενῆς τοῦ Σταυρονικητα. (οηΐϊαι (οάοχ [01115 278 ; εἴ ἴῃ ἀπια5 ραγῖε5 ἀπῖδυ ἀθεδεῖ, Ῥγίηι ραγί8 [0110 
Ὁ] πο (δ] από (μη ἢξς, Νικοδημου ταλανος, πάντων ὑξάτου, γέαμμα καὶ μοχϑὸος ἡ παρουσώ πυκτις. Ηΐδς 

γΕΓΟ Ρᾶγβ» ΟοηΠ]ηδη5 στ Πυηαι6 ἰἰτια Μοί8 δ]ῖος νἱρίητὶ σΖυϊηαὰ6 ᾿ἰργος ϑοσγιρίαγο οὰπὶ ματα 8]141ἃ 
Ἐςο]εἤαίτ5, οἰλυάίαγ δὰ ἔθ πὶ 262 (οάιϊοὶϊς. ἱπάς νεγοὸ ἱηργεάιτυγ 4114 πχᾶηι8, εἴίατη χν ἔβου}!, εἴ 

(οτῖρῆε γεϊισυυηχ Εσοϊεῆαίεῃς, (δλητίουπλ (ὐδητοογυμ), εἰ ϑαριθητατλ ϑο]ογλοηβ. Ηιι)ὰ5 (ὐοάϊοϊς νᾶγιᾶς 
Ἰεέζιοηαβ τἀηΐυπλ δά σλρυζ ρῥγίπχιπλ πηρυ]ογυπι τη Ῥεηϊδζοιοῆο ᾿ργογυηλ Δα Ὦθοο ; μαι ρΡοῖυ! φυοαά ἤυης 
(οάιϊοςπι ρἰυ εἰῆςετε. 

126. (οάεχ Μοβφουξνϑβι8. ΕΠ Ἤ (οάϊοϊδιι5 55. ϑγποάι, Μοίοσυξδβ, εἰ οὐπὶ Ὠυπιεγο ΧΙΧ ἤρπαῖυγ. 
(οηῆμι [0115 2ο8. Εχαγαῖυβ8 εξ ἴπ πλεπηῦγαπα, εἴ, υἵ ἐχ αφυϊδυΐάδην, ᾿ἰσεῖ εχ ραγίς ἀεϊειίς, Ὁ] Πμλο ἔθ] το 

αἀίοτὶρεῖβ ἱπις]ρεγε χυοάαιητηοάο Ιἰοεῖ, 4 Μείγορμαης Ηἱδγοπλοπδοῆο, ἀππο ΟἸΓΙ 147ς. (Οοηεπεῖ 
1Π|δτος Οεπείεξοβ εἰ Εχοάϊ ουπὶ Οαἴεπα Ῥαῖγυπι, τὰπὶ ἥης (ὐδΐεπα γο]αυος ᾿ἰρτοβ Ῥεηιαΐθυς!, Τοίμδ, [- 
ἀϊουπι εἴ Τυἀϊτῆεα πγυ τος, εἰ Τοδίαῃ, υἵχας δά ἔθ] τὰ τό7, εχ 4υο ἐεαυσπίαγ ΟΠγοηίσοη Μαηδῆϊς; Εο- 
Ἰορα εχ Ογερογίο Νγῆξηο; ΝιἼερβογὶ Συναφη ϑαπέζογυπι Τ᾽ πιρογυπὶ ; Οὐδάλτῃ Νιίςο]αὶ ουυίάδη;, υἱ 

ν]ἀείυγ, ἰη γιοηεπλ ΕΖείκιο]ις ; Τ Πεορῃγ δέει διπχοοαῖτα Ὠιδίορυβ ἀς Ὠινετῆς Ουφίεοηϊθος ΝΝδίυγα]!- 
Ρυβ8; Ουκάληχ Αἰδαπδῆι, δὰ (ο]. 2οό. Οὐδ παδεπίυγ ἰπ [0118 207, 2οϑ, βαυὰ ροῆυης ἰερ!. Ἡυ)ὺβ (ο- 
ἀἰςῖς ναγίας ἰςϑιίομεβ ἰάπῖυπὶ δὰ σρυΐ Ργίπιυπι Πηρυϊοτγιαι ἰῃ Ρεηϊλίειμομο Ἰιδγογυσὶ δάθιθεο; δαυά 
ΘηΪπλ Ροῖυϊ φυοδᾶά Ὦμης (οάϊςοοτα ρῥἷι5 εβίςεταο. Ὁ 

127. (οάοχ Μοβοῦυξνϑβ1:8. ΕΠ ε (οάιϊοιδυς 55. ϑγποῦι, Μοίσυξ,, εἴ ουπὴ ΠυμλΕσΟ ΧΧΧΙ ὦ (615 ἐηϊηλ 15 

ΠΟΠΊΘΓΙΒ Οσσυγτγις 1η ΒΙΒ]Ιοε04) Πρηδῖυγ. Εἰχαγδῖυβ εἰζ ἴῃ γηθιγαηλ, εἴ ἔξουϊΐο 1χ, υὐ νιἀεῖυγ, ἐχοερίο 

αιοά (ο] 14 ἐγ ριηία οέζο ργίπια, (φυοα ποϊαπάιπι εἰς δὰ ἀϊηπχιάϊιπι Οεπείεος) εἰ [0114 υἱεῖπια αυΐπημε (ο- 
ἀϊςις, (ρΡρΙοῖα ἤπεγιηξ ἃ τηᾶηιι (Ὡς χν. (Οοηΐζαῖ (οάσχ [0]115 440. (οηπἕπηες Οὐδιευςδυπα, οὐηλ ΠΙΌ τὶς 

Ἀδρυχὰ φυδίυοτ, εἴ ῬάΓΑ]ΠΡ. 1; ςξἀ 1 11 Ῥαγα]ρ. ΟΡ. χχχνὶ, ς, 'η νοςῖδα ἐδασίλευσεν ἐν Ἱερασάλημ, ΑὈΓυΠΊρὶϊ 

ταῦ τ]5. Εχ Βος (οάϊςε οἐχοεγρία ταπίυπὶ νάγιάγαπὶ ἰεέϊξίοηυτι Δάἢθ6ο, αυ8 ες (]. Μαιεὶ (Ομ εά!]5 πλδη- 

ἀλδαπίυγ Ἀεροετγίοσιο [ἱρῆδς εὐϊῖο ἀῆηο 1779. (ΟἸ]δτοηεπὶ ρεγρεΐυδπι (οάϊο!5 οδίϊπογε ἀϊὰ εἰ ἤγεηυς 
σοπᾶρασ. Ετγαῖ ἃ Ῥγοίξεογε Μοίςυςηῆ Ετγυάιρ {ἱςερίὰ : (δὰ "16, πείοιο φυᾶτε, {είς (ωδιῖο 4 Μοίουξ 
(μδάυχις. ΑἸ]τυπὶ νεγο, 40} γεηλ οΟἸ ΔΙ Οἢ15 181 ἀρεγεῖ, ΠΌ] τὴ ροΐαλ ᾿ηνε γα. 

128. (οὐεχ ΝΑτισανῦβ. Ευϊξ οἷτπη α (οάιϊοιδυ8 Μοπαίϊζογιι Κρυπ]οφέῤῥης Παυά ρτγοςυ ἃ Ταυίσυ]ο, 
1 ἀσρυηῖ δῷ ἀπίαυο τεπρογε Μοπάςοῆὶ, Οτγάϊηϊς δϑαηέϊι ΒΑΠ]1 Μαρηὶ, σἰζατα 114]0- Οσθθοουπι οδίεγνδη- 

ἴε5. Ηἰς νεῖοὸ (οάεχ, ὑυπᾶ συ (ὐοάϊοϊδιι5 (Ο]]6ρι Οτγαςογυσ ἀς ὕστε, εἴ 4115 Ῥ6η6 συ 115 ἴάπὶ Οοθοῖς 
ηυληι [,411η15, 8 ΡΙο Ουϊηῖο, Ροηπτῆςς Μαχίηιο, ἴῃ Β: ]οἴμεσατα Ν᾽ δεϊςαπαπὶ ἔυϊξ ἰγδάυδτυς. Ἐτας ἤρπαῖιϑ 
Ρτίπιο ουτῇ 2 ς ΠυπΊεσο, πυῆς νετο οὐπὶ τς 7 Πρηαῖυγ. ΕΠ Οἐλιευςδυβ, ἰῃ ππογηδγαπα ἤξοιυο ΧΙῚ, οἵ 

νἱάετυτ, ἐοτίριαβ. Ηδθεῖ Οδίεπατα Ραίγυπι ἴῃ Οεπεῆπι, (δὰ ποη ἱπίοσταπι : εἰ Πἰδτὶ Πξίας ἰηἰτίατα υἵηὰς 
δὰ ςᾶρ. 1, 11, ἱπῖογῖϊ. Α [Ὁ] ργπιο υἵηυς δὰ 21 ἔο]ΠΠυπὶ ποη ἘΠ ΆΒΑΜΈΙ δχαγαῖιβ εἰ ; [ξὰἀ [ἢ γε] 1415 
“ρος, δἰταπηθη οαἰπιραῖε, εἴ ποη, αυδηΐιππι ΔΌΡΌΓΟΓ ἐχ ΠΙεητο (Ο]]Αἴογίβ {3115 ἴῃ οπληΡι15 ΔοσυΓαῖὶ, 

ἃ ἀϊνεγία τιᾶπυ. Ηδθεῖ υδιαὰς ἴῃ τηαγρὶπε Ὠυπηεγοβ, 4αϊδὰ5 ἀεηοίδηϊυς νογῆσα]!, ες τἰταΐος. σαριταπὶ 

7υχῖα Ευτεδιυπι. 

129ς. (οάεχ ΝαΑτισανυβ8. Εἰ οἱπὶ ε (οάιοῖρυς Μοηδίϊεγι: ϑαηᾶι Βαγιῃοϊοηγι ὙΤτροηιῖβ, υ{] 
πιοπεῖυσ ὯὉ δάϊογιρίοης δά 47 ξο]υτ (οάϊςϊ5. αιηάς ἔμϊ πυπΊεγο 19 Ππρηδίυϑβ ᾿ητογ (οά!ςα5 (ἀγα! η4]}5 
Οαγαβα, 41 οπληα5 ἔμο05 (οάϊοο5, Ογάοος, [,Δποβ, Αγαδίοοϑ, δου ἴῃ 1 Πρι15 4118, Βιδ]ιοοίδεςς ΝΑῖ- 

οληδς Ἰεραν τ. [ἡ αυϊδὰβ (οά!ςοΙθι8 οπηηῖρυ8 ἐχίϊαϊ ϑιεγηγηα (Αγάϊη815 Σπἰ5 στη Ὧδο ἐριρταρῆα, ““ Απίοπιὶ 

Οαγά. Ολγαῆς πιυπι8 ἐχ τεϊατηεηῖο,᾿ ἡ ϑιρῃμαίαγ ἢἰς Οοάοχ ουπὶ Ὠυμπλογο 122 ἰηῖεσ γαίίοδηοθ. Εἰ 
Ἐκ 

ζ,..7 75: φ“. 

Ἴ 

, 

ος.. 



ΡΆΖΞΕΑΤΙΟ ΑὉὐἜ ΡΕΝΤΑΤΕΌΓΗΟΜ, 

Οαδαϊευεῆιι, ἐχάγαίυς ̓η τπηεπλδγαηα οὰπὶ ἀυάθι5 ΠΟ] ΤΠ15 1ἢ ΡᾶρΊη]5 Πηρ1}}18 οἰγοα ΧΙ ἐβουΐυα, ΝῸ]- 

1151 ρεγ Οοάϊσεπι ποίδηζαγ δυζ νεγου}} ἀυϊ σαρΔ. Ηδθαέωγ 161 Δα (ὐεπεῆπι τἰτυΐὰ5 ρεσυ γι, η βιζλος 

των Γενεσεων, Ἰισεῖ δά ἤπεπὶ ἢαρεαῖ ὑγο πόσα Γενεσις. 

ΓΑΕ 7 110. Οοάεχ Οσπβαβεῦβ. ΕΠ ε ΠΙδγι5 ΒΙΒ]Ιοἴπεςα Ψιπάἀοδοπεηῖς (ίαγοδ, ουπὶ Ὠυτηεγο τὶ ἀρυά 
ΤιΑταδεοϊυτη, νι1 ἀρυά Νεῆεϊυπι, ἤρηδῖυθ. ΕἸ πλεπλδγάπδοευβ, ἀΠ]ΠΠρεηίεγ ρὲγ ἱπέεργδϑ ᾿Ἰηδᾶς ραϑίηδ- 

Ἐπὶ, ποη ἴῃ ἀπαῦυδβ σο]υπλη15, (ογρία5 οἰγοα ἀθοιπηαπλ, αἴ ντἀδίυγ, (δουϊαλ. [πη ΒΙΡ]οἰπεοδηὶ (δείγεαγα 

εχ Οτίςηϊε 1]αῖυβ εἴ. Αρροηϊαγ δὰ βπεπὶ (οά!ς!8 ἤδς ποῖα Ὠηϊογιοα; ἡμέρα τέμπη δεκεμίξρίου τῆς Ὑ ἰνδικ- 

τίωνος τρίτης ὥρᾳ Ν τῆς ἡμέρας ἐτελευτήϑη ἐν μακαρία τῇ μνημῇ βασίλειος ἀρχιεπίσκοπος σουσινίων ἐτὸς ξωιγ. 1. 6. ΔῆΠ0 

Οταοργαπι 681, ἅππο ΟἾΓΙΠΙ 120 ς ὄζος. Εταΐ (οάεχ Δ] αυδηάο « ἰργὶβ ϑαπγδαςὶ, ουὐας τηδηὰ δά ἱπιἄτα νι 

ὟΝ Ὶ Φ πε σε ΄«ῳ Φ 9469 Φ) Φ . 

.. νι ρΑΡ Ε5 ργίπι ΠΡ τὶ Πού ἐογιρία ὰηξ Πᾶς, ““ λειτουργὸς, τταῖς ἀἸρη67,, Ῥ]σ.. δῶλος (γ 1}. Εταξ ροίξεα Ἂς δ εὶβ δα 8 Ρ Ρ ΡΎ ΡΙξ 

Ἢ Ὧν Υ̓ ΘΩΡΏΔΡΕΪΙ, ΕΓ: δηῖς Κο]]αγίαπι ΒΡ] οίμεςα (ίαγες Ργαίεξι, εἴ ἴῃ ἄπ ΡΟΙδ πηογίετα Τεπρπαρο]ῖ 

ἃ. ἍΝ μὰ 1Πἴὺς εἴ. (Οοηῖει {Ό]1|5 1.4.3, ἴῃ Τογηλα 011} πλϊηογι5. Ηδρδῖ ἐριργαρῆεη γγϊῆϊο Ἔχαγδίδγη, 7Ζυλ ἐπιηιο- 

τ ς, Υ χαπῖυγ Πδγῖ, σαος Οοάεχ σοιηρΙοξταγ. (απὶ εἰερδηςηηηθ {ὈΓΙρΡΕ5. δα τηαγρίπεπχ θοῇ 15, (εἀ ἐνδηϊήϊς 
αὐ ἐν Ἰάτα Ἰεᾶυφας ἀΠἘ{[}01]]11Πη}15 εἴ ἱποδγίαπι 408 τηᾶηυ, οΥπαῖαγ, [Ι͂η σδριτυπγ ᾿Π|τὉ ΠΟηΠαΠΠΏΔηλ ἰἰΐογα στηα]αῖς- 

ου]4 πιϊηϊαῖα ἱηργεάιταγ ; {εἀ Ρ]ογυγηααε ροίϊ ᾿Π1τΠππὰ σάριΓ15. τη 1ηεὰ Γἐσππάλ. ϑρίγις μαραῖ ἤὰης (ὰὉ 

ΔηΓ415 πὰπο {Ὁ γεσεητθι5 ἔΌΓτ,]5 ; ἀοσεηζὰβ ΟἸΓΟυΠΛΗ͂ΕΧΙ ἔογπηα εἰς ἀδιηας {επλ!οϊγοι]ατῖ5. Αἀ [Ἰξεγᾶϑ ἡ 

εἴ ὠ ροϊροπίτυγ ,, να] οπγτετυγ, (δἀ παπαυάτα {Ὀ γι ιταγ. ἘΠ ογηγδίῖο Παγὰς τ 1. 6. Ψ, εἴμ 1. ας. ν, εξ 

αηίφυα. ΠὈηπΙπξξϊοη 5 ρυαηδῖα πηΐ δά νεγίσο, Δα πηεάϊυπη, εἴ δά ρεάδηλ ΠΠτεγὰ εχίγεμγα : ἢη19 οαρίτα]ο- 

τυσα ααδῖπογ ρα ηέξι5 ποίδίυτ, εἴ γα χαὰπὶ ᾿Ιη 688 νασυαγη γε] παυϊζυγ: βη15 σοτηπηδία τ ποϊδίαγ ουπ ραηέϊο 
(υρετίοτς, εἴ ἐεαυϊίυγ ἔγιατη Πτεγάγαηι ἐρατίυγα. ο Ά]68 ρυγὰ υ εἴ ἐ ρυπέως ἀποδυβ ἔπργὰ ἠοϊδηΐωυγ υδ1- 

4ὰς, εἴ ἱπτεγγορδίιοη!β Πρηὰπλ Ποάϊεγημσπὶ ἔδρα υἱαγραίαγ. 

, ᾽΄ἵῇὉῦὖνν : 

ἀν»: 111. Οοάεχ Οσπιβακεῦβ. ΕΠ ε Πδγῖ5 Βιδοίμεοα νιπάοδοπεηπῆς Οείλγες ; οἱερδηῖογ εἴ ἐπχεπάαί 
ἴῃ Τηδιργαηα ἃ ἀϊνεγῆβ τλδηϊδυ8 ἴῃ ἀυάᾶδι5 ΠΟἸ ΠΊΠΙ5, 1η [0]10, (σγιρίαβ οἰγοα ΧΙ, δυΐ ἔογῖα χ, βου] υγη. 

Α ργίπλο ᾿ιρδγαγίο {ογιρίυβ εξ Ῥεηϊαίθδυομυς υἱχὰς δα του λὰξ τοῦτ, σα ἐλάλησαν ὅζο. ει. ν, 28; {εὦ 

τς χα ααυτὰ Ῥεηίαίθθοι (οτιρῆς ΠΙΡγαγιὰβ Τδουπάμυ5, (εἀ ργτλο σοανυ8. ΕἸΠῈ πη] 05 δά ᾿πιτατη., Ῥγιηηά 
Ἰλιὶ ,-1 δον εὔεν χῃδπὰς ποῖάνϊς ἴῃ ΓΩΛΔΓΟΊΠ6 ΡΕΓΙΟΟἢδ5 σΑρΙΓ ΠῚ οὑπὶ ἤρΠ15 Ε ΠΊΙΠ1Ο, οἴ ἀρροίμξ 1διάςπ), [δ ποη 1η τηΐηϊο, 
αν πλὴ ῤ δι σὰ ᾿ει ἰρρρς ΑΙΠΙογαπι Ιητογργθίῃι ΑἸΙαυά8, Ἰεξξα Δ} ΟΠ] πα5. Ῥτγοίδης εχίγα Πηοᾶπη [τεσ πη] υἰσ 85 

ἢ Ὧ! 1η ΠΑΡ ΤΠ 1η1{115, εἴ δα ξουπάδτῃ σαἀρι15 ᾿Ιηεπὶ οἱ ἄρε πλδ]υίσι]α δτάτ ἴῃ πχεάϊο νοοάρ]}. Ργὸ ἢἤρηϊς 

᾿ς β αἠπιηδοηυτα Δα Ροηταγ ρυπέξυπ Γἀρογίυ8, πιθάταη,, εἴ Ἰηΐεγία5, εἴ ποῖα ἢοάϊεγηα ἱπιογγορδίοη!β : νο- 
(4165 ρυγά υ να], ουπὶ ἀυοθυβ ρα ηξ5 αργα ποϊδηΐαυγ, εἴ δα ἡ εἴ ὦ Δ) χη ο,τωΓ ει, (εὰ πυπαυδπ {αδίογιδίταγ. 

Οὐυολᾶ [ττεγα8 Ὠαδεῖ (, ἱ. 6. ς δὰ βηδηλ νοςὶβ, ὸ ὑγὸ 6, Η ῥΓῸ ἡ, μὶ ΡΓῸ », ξ ργὸ Ψ, ἀπίφυδ ἔογηγο Πη11]6 5. 

122. Οοάεχ ΒοΟρ ει αν ῦβ. ΕΠ α Οοάϊοιδυ5 86] ἀςη!4Π158 ἴῃ ΒΙΡΙΙΟΙΉΘοα Βοά]είαηα, εἴ οἱτηλ Πρηαδαῖυγ 

ϑε] 4, 1Χ, ἴῃ ρίαΐεο {ἀρετγίογε ; ε παης ἴπ Ατοδιν!8 8614, εγναίαγσ. ΕΠ (οίεχ τείογιρῖας ; παπὶ {δ 

Ῥτοςϊ!, ΕρΠοορΡὶ Οοηδητποροϊ ἴδηι, ϑεγγλοηῖθυβ ἴῃ Ναῖαϊες ΟΠ δϑεγναίογιβ, (αδήδοεῖ τεχίμϑ 4Πὶ τά η- 

ἴυ} Ποὺ ῥγογίαᾳαβ ενδηϊάιβ 1, θέ ηδγι, υὐ νΙάσταγ, ε . Τ᾿. ργδοῖρας, (εξ οὐτὰ ἀπᾶ δίηιις δἰζεγὰ ἰεέεοης 

υοαὰς εχ Ερηἶο] 15 Αροίϊζοϊογυπι Ῥεῖ εἴ ]οῃάπη!8. δογιρῖιβ νἱἀείυγ χὶ ναὶ χαὶ ἴβουΐο, ἴῃ ἀυαδιβ ςο- 
ἸΏ ΓΛΠ15 ΡΟΓ ρᾶρίπαβ πηρυΐα5. Με συθ 46 ἢος (οάϊςε ἐρι (]. Βγαηῆα5, ἴῃ ΑΠΠ4]]. 1]ἴογασ. εἰ πιζά-- 
ἀϊοηΐ. ἀηηο 1782. νοΐ, 1. ΡᾶΡ. 11. 

1,12. Οοάϊουμη ΕΧΟΕΆΡΤΑ. ϑίο 6ηιπὶ Πουηϊπαγα [45 πὶ Ϊ,βἔξιοπθβ συλίάαπι δ Πῖ, γοῆϊο εχ ἀϊνεγῆς 
Οοάιοῖδι5, υἱ νΙἀείατ, ἀε αυοταπι τῖαία εἴ ὑγεῖο Π1Π1] ἱηποῖιμϊ, ἐχοθγρίαβ, εἴ τηδηάαῖα5 ϑοἢΕα]5 6] .8, 

Ὠὰηο ἴῃ ΒΡ] σέμεςα Αςδάεηγία Γυράμπὶ Βαίϊάνογυπι ἰεγναῖ5. Ηδο Εχοεγρία ΜΊ]Π15 {πα τῶν ὅ ΕαΙτίοηΙ 

ΡΓηλῆῖ ; ἀἴαπθε εα, συετηδαπηοάυηι ἃ Μ|110 εἀτῖα, οοηίυ] Πυτηδηϊηηγε, γοραῖα πηθο, σὰ πὶ Αὐΐορταρῇο 

Ψψοῆϊδηο (]. Τε- Νν αἴετγ, ε Ῥγοξεογιθιυβ ἴῃ Αοδάςηγα Γυραυηεπῇ βογεηςϊηγα. Ῥοῖυὶ ᾿πάς ἴῃ Εχοογρίίς 
γοῆιαπ!5 ἈϊΠος ποπηι}14 οογγαέϊιι8 ργοΐοσγα. 

114. Οοὔεχ Μερισευβ. ΕΠ ε ΟὉοάιϊοειδυβ ΒΙΒΠοίΠπδος Μεάιςεο-] ιιγεητδπε, Πρηαίαβ 1. ΡΙυτζει ν. 
ΕΠῚ τρθυλθγαηδοειβ ἴῃ [0]10, δου ]ο χ, ᾿ῃ Ιη15 ΠΟ] ΠῚΠ15 ΡΕΓ Πηρ]Δ58 ραρίῃαβ, ἐχαγαῖα8. ὮὯς ἢος (οάϊοσα 
νιάς (ἰδίδϊοριια (οάϊσυπι Οτγαςογυπὶ ἀϊέϊα ΒΙΒ]Ιοἴεοδ ἴοτῃ. 1. ρᾶρ. 1. ϑοῖ]εῖ {ογιρῖογ (σά !ο15 ̓ πΟΊρΡοΓα 
ῬΑΠΊΠπὶ [1645 ἃ [ἰτογὰ τπδ) υΐσι]α, πο 1ΟΪυπὶ ἴῃ τηθάϊο σογηπηγδίιπι, (δ 8]1ΖυΔη640 εἴϊάτη, ἸἸΙσεῖ γάγιὰ8, ἴῃ 
᾿ταςάϊο νεγϑογιπη, υΐ νοοῖ γενηθήτω ρτῖπηα {γΠ|Ρὰ γε ἀείστγιρῆϊς τη πο Πἰποὰ δητεσεάθητιβ, οἵ το συ πὶ νο-- 

ςΙ9 Νηϑήτω ἴῃ ὈΓΊΠΟΙΡΙΟ πο ἰραπδηῖϊς ἔς Ἔχρί θυ. Ρ 

τῆς, (οάξχ ΒΑΒΙΣΈΕΝΒΙ8. ΕΠ ὁ (οάιοιϊδύς ΒΙΒΙοἵπεοι Δοδάειηϊιοςα, Βαπίες (εγηιαηογηι, οἵ ἢρ- 



,Ὶ 

ΡΑΖΕΑΤΙΟ ΑὉ ΡΕΝΤΑΤΕΟΓΗΟΜ. 

οδίυγ ἴῃ εἃ Β. νὶ. 18. ϑογίρίυς εἰ ἴῃ πηδηλδγαηα, οὐπὶ (δίθηα Ραΐγυμι ; (εἡ (ΟἸ]δίογ μαυα δάπιοπιε 410 

ίξοευϊο. Οοπεηεῖξ ταπίυπὶ Οἐπεῆπ, εἰ Εχοάυτῃ, Δα ΤΔρΡ. ΧΙ, 4, (εἀ φυδίπογ {4 σοπγηλαία ροΙἘγεια τα - 

ςδηξίογε πγᾶηὰ {ςτιρία {ὰηΐϊ. 

1η6. Οοάεχ Βορυειανῦβ. ΕΠ Ἢ Οοάϊοιδυ8 Βαγοοοίδηι8 Βιδ]Ποἴμεος Βοά]βίδηα, δἰ σὰπὶ Ὡσγηθγο 

106 ἤρῃαῖυγ. ϑοσιρῖιιβ εἰ ἴῃ πιοιδγαπα ἴῃ αμυᾶγίο πιᾶίογθ. Ηδθεῖ δά οαΐσεπη ἤδης {Ιδέσγιριο- 

ΠΕΠῚ ; ετελειωϑὴ ἡ δέλτος αὐτὴ μ. δεκεμθριω Ὑ ἡμέρα περι μι. Ια" ετοὺς ξῴνω. ϑ01]Πςαῖ, ἴῃ ΔΠΠῸ 1043, υἕ ουπὶ ρ6- 

ΠΙΟ111ο δά Ἰοσυπλ δάποίαν!ξ τεοθηβ πλᾶηυ8. Οοηξηςῖ Εχοετγρία, πι}11ο (0 ογάϊης ἀπΠρεηΐία, ε ΠΙΡγὶ8 Ρεηΐα- 

ἔδυ ς Ὧι! (0115. 

ΠσΟΑΡΟΌΤ ἹΥ. 

ἢ ἙΡΙΤΙΟΝΙΒυ58, δἦ ΡΑΤΆΙΒυϑβ, ο ΨΕΚΒΙΟΝΙΒΌ 5, ἐκ γεζδις ἤαγία 1, δ ἰο7165 967 

επμέαέεμολμηι 727 Ἔμ 17. 

ΕΡΙΤΙΟΝΕΒ, 408: Βἷς οἰϊαπίυγ, ἔαπε Οὐΐηηαε ; εἴ ε45 δηρυϊλία τεσεηίεθο, ἃς ρϑιοι]α αυρήληι ἐς 
ἤηρυ}15 Δἀποῖδρο. 

Εάϊᾶο ΟΟΜΡΙ.ΌΤΕΝΒ15 δά βηεπὶ ρεγάυέϊα ἔμ ἅπηο, υἱ ν!Δεἴυτ, 114 ; (εὦ ἀπη1 ἤοππ}}} δηΐς 1Π- 
τεγοςεγυηζ, απ 1ἢ ΡΟδ]Ιουπὶ ἐχ ἀεογεῖο Ροηαβοῖς ϑυμληλ ολῆδλ ἔμ. Ῥεγιῆε αυϊάετα ἀϊοϊζασ εὸς 
Οοάϊςοε5, αἰὐδυ5 υἢ την Ἑάτϊΐογοβ (ογαρ]υϊεηίδβ ; (πὰ οπλμας ποη Ἰητεγοι ἔς παης ἀδηχιπὶ οἢς σογίαηι. 
Ατυιῖγογσ. Εχ (οάιοῖδιυ5 δά ἢος ορυϑ ΤοἸ]Δτι5 νἀοηίιγ εἢς ἴγεβ, αὶ 1ρίμπι, πῇ [8114γ, ἐτεχίυπι (οιηρὶυ- 
τεηίεπχ 1η διίςς Ῥεηιδίευοῆι [1δγὶ8 σοητποηῖ, Ετρο πο ΕΑ Ο, Ραγαῦ οἱ 41125, νιπι (οάιϊοῖὶς Πδ1 ρΡὲσ 
τεχίυπη Μοίαδιϊουπλ ἀγγοραῖῚ. 81: νϑῦοὸ Οοιῃηρὶυϊεηίες Εαϊζογεβ [ἃ ἔδοσγιηῖς ἴῃ Τεϊαηπιεηῖο ψείεγὶ, χυϊᾷ 
ἀεδαιυτα ἴῃ Νονοὶ 

Εάϊτο ΑΥΌΙΝΑ ῥγοάμς ψεποῖς ἀπο 1ς18. ὮὈς τὰ δυδιαῖαγ Ἑαϊογ: “Ερο, πλυ 5 νετυ ἘΠ Πγ16 

Ἐχεγηρίαγιθυβ οο114{15, ΔΒ δ114 εἰἴλπι φιογυηάλπι ἐγυάιΠιηλογιπλ Ὠοπλϊπιιηλ σαγα, ΒΙ1Ό]14, αζ νυ ]ρὸ ἃρ- 
ῬεΪΙΔης, Οσαςα ουηέϊα ἀείογιρῆ, δίαᾳμε ἴῃ ἀπὰπὶ νοΪ πη τεροηθηάα ουγαν}.᾿ Ηᾷξς δυΐδηχ ποη {μηϊ 1ἴ4 
1η[6]Πρεπάα, ΄υδῇ τοχῖι5 ΑἸάϊηυ5 ες (εἰεέξις (οοάϊσαπι γαιυ]ογυσα ἰδές οπίδυβ σοπιροίξις ἔπογιῖ. (οι ρΙθο- 
ζυΓ ἐπιηλ ποίεγα ἤδς (ΟἸ]δῖο (οάϊςε 5 ποπηυ]]οβ, 41} ἰρίαπι ρεης ζαχίυτῃ ΑἸάϊηυμι ργῶ [ς ἔδγυηΐ, 

Εάϊῦο ΑΙ ΕΧΑΝΘΕΙΝΑ ργοάμϊ ΟΧΟΠΙΣ ᾿ηΐογ ΔΠπΠο8 1706 εἴ 1721, Ορεζγὰ ἱρίιπι5 Οὐδδῖ! τη Οέξδῖειοῃο, 

εἴ ᾿δτις Μδοῖσιςιβ; Εσαποιίοι [,6ς, Μεάιϊοιηας Ὠοέζογι5, Ογαςες ἀοξιπηλὶ, ἴη ᾿ἰργι5 Ηἰζοσιςῖς; Ο. ΝΥ Ίραη, 

ϑᾶσγας ΤὨσοΙορια Ποέϊοτγίς, ἰὴ Πδγι5 Ῥγορμῃεῖιοιβ, []ηϊνεγίαπλ νοσο ΕΑ ΗΠ Οη]5 τεχίαπι Ἔχίσγιριαμη α Οοάϊος 
᾿ΑἸεχαπάσγιπο, εἴ ουπὶ 60 ἀΠ]Πρεηῖεγ ςο]]δαπ), ᾿ρίς Ογαάδίις δά ῥγϑϊαπὶ ραγαΐιπλ γα]! !]υεγαῖ, Ὠς ἢάς Εα!- 
οηα ἄϊοαηλ ταηζυτῃ, ε4πὶ ἴῃ 1Ὀγὶ5 Ρεπίδϊευςῆι Δ]Π:αυδηάο εχ ᾿ρίο ἱεχίυ ν᾽ διςάπο, ριι5 νογο 6 (Οοιαρὶα- 

τεηῇ, {ρρ]εΐδηι ᾿ιΠΠ[ι, ἴσας Δἄςο Εάϊογετα οὑπὶ τοχία ἐλ} 185 υη15, τεχίαμλ ἀπάγιιτι γαοαπποπαγῃ 4]1- 
ΔΓῸΠῚ ᾿Π]Π. Οὐ Π[ ν]άογι ; (εἀ αυϊάεπὶ ἤης ᾿Π] γᾶ, ααοηϊαπι η1}}14 Τὰρρ]εηλεηΐα ΗΠ ἴῃ οπαγδέζεγς πλίπογε 
ἸηΔυχιῖ. 

Ἑάϊο ΠΙΡΒΙΕΝ518, σοπιρἰδέζεης ᾿ἰδγος 1 νῖῖοὶ εἰ ΠΊΕ γογυγη ᾿ηΐερτος, ΕΧΟΩ͂Ι δυΐειῃ εἰ Ὠαυΐετο- 

ΠΟΙῺΪ τ11]08, ργοάϊις Γἰρῆδ ἀπη15 1γόγ, 1768, πάτο (Ἰ]. [οπάπηῖς Ετιάεγιοι ΕΠ αγι, εχ Οοάϊος Ἰῃ 
ΒΙΒ]οΙΠεςα (Ο]]αρσιῖι Ραυ]]}1πο-Πρηθηῆθ. ΨΙΓ φυϊάληχ ἀοέξι!5 6Χ ΔΠ1Ο15 Π1618, (01]4{18 ΡῈ ἰοσᾶ ποῇ ρϑυοᾶ 
εὐἀϊεῖ5 συπι τεχῖα [ογιρῖο, ρεγίυδίιπι ἧς μαδυῖς Ἑἀιοηεπι ἤδης ουτὰ Οοάϊος ἀοουγαῖα σοπίεηηῆε. Ηλθοῖ 
1η Ῥεηίδϊευςῆο τεχίυπιὶ εὐπάεπι οὐπὶ 1110, ααθ πὶ Οὐοάοχ χ πλειβ ἐχῃιθεῖ. 

Ἑάμῖο 4114, πεῶρε ΓΑ ΤΈΝΑ ἰὴ Οἐϊαϊουσδυτῃ εἴ συδίυογ δος δρυη,, πάτο ΝΙΤορπογὶ (ργηο Η!ς- 

ΓΟΠΊΟΠΔΟΗΙ, εἰ ροίϊεα Ατοξβιεριίοορι δ]αδιηιεηῇῆς εἰ ΟΠεγίοηεηῇο, (δάεγη Αἰἕγαοαπὶ Πα θοπι15) ργοά Γρῆ8 
ΔΗΠΙ5 1772, 1773» ΕΧ (οὐ!ςοῖθυς (οηηϊδητιποροϊἴδηϊβ ἀυοῦυς, Εοτγαπιὶ ὑπ08 σοπτίηοθας ΟἐϊαϊουουΠ), 

εἰ Ἰιῦγος φυδίυογ βκραμι ; ΑἸῖαγ ογαῖ τηυτ]ι8, (ηΔηλ διεγαῖ ργίπιο Οἐϊαίευς 5) φαοδα, γος Οεπείθοϑ 
εἰ Εχοά!. Ηογυχὰ (οάεχ ῥγίπλιϑ, πο 114 νεϊυίτας, ἕδουϊο χιν ἰογίς ἐσγιρίιβ, μαδυ (ογιθαπὶ βοιμα- 

Παχὰ : εἴ ἴῃ εο (οαϊςε τοχδ, υ΄φας δὰ σαρυΐ ἐεχίι πὶ Ὠ.ϑυςεγοποση!, αἰνιι8 εγαῖ ἴῃ (δέϊιοηςβ, εἴ (δῖε 
Ρεγρεῖυα ς Ῥαΐγιδιις φυϊηαιαριηΐα εἴ ὯΠῸ ἴδχίμαπι Οδίιια οἰγουπηασεθαῖ, ϑεσυπάμς νεγοὸ Οοάσχ, υἱ τεἢά- 

ἴπγ Ε]..8 {δίοτιρίιο δ Εαϊίογα ρῥγοϊδῖα, (ογιρίιβ εἰ χα ἔθουΐο ᾿ηευηῖς. Οτεάιάογαὶ Εἀμογεηι υδῖαὰς 

ΣΧργεῆηῖε τεχίσπι (οά!οῖ5. ῥγιπλο πογλϊηαῖὶ, σαὶ ποη Δἀπγχοπυεγιῖ, φυδηΐαπι ν]άεο, (εἴς (οάϊςσετα ἡξιπν 

εχ δίἴεσο δπγχοηάδν:ῆθ ΕἸ φυάδηχ ἙαΙΙΟΠΙ5 ἢ] τς ταχίις ΑἸά τη: πη} 1πλιι8. 

Εχ Ἑαϊποπιρὰβ ργαιξι}8 Ττεβ ργίογεβ ἔπμεγυηΐ γεου. δεά Εάιοηςβ γεσυ 45 ργαϊογγαιῖο; πᾶη} ἢ Πηΐ 

ΟἰΠὶ ἀΓο ἢ οΙγρι5 [15 δορά ςπ), Π1ἢ1] ΠΟΥ: τε ΠἘΠἸΠΊΟΏΝ ἔδγαης; ἢ 40 Δγοῃεῖγριβ ἀϊνεγί, [τὰ (6 μαεηῖ εχ ἀὰς- 



ΡΑΞΕΑΤΙΟ Αῇἡ' ΡΕΝΤΑΤΕΟΘΗΟΙΜ. 

τογδῖς Οοάϊουτι, σαογαπι ναγιδηΐεβ ἢϊο εἀεπῖυγ. Ηρ γοαιηυβ, συδουπαηυς ΡΟ] εἴπ, ἴῃ ΡΓΟΡΙη4υ0 Εοη- 

τἴὰπὶ, εἴ αυὰ ὅτ νοτυπὶ εχ τειπἰπιοηῖο νϑΐθγὶ ρὈγόθοιρας ἐσ οΙζογηυγ. 

Ὡς ῬΑΤΕΒΙΒῦδβ ἢϊς οἰζαζι5. Π1Π1] δης δ᾽ τυ ἀϊςαγα, ΠΗ 4]108 εογυτὰ (ογιρηῆςε δητς ΤΕςΓΔΡΙοΟΓΌΣΩ, 41105 

δηῖε ΗἩεχαρίογυμι Εἰ οπεβ, εἴ 81105 ἀεηϊψὰς ροίξ. υἴγάτησιις ; δίασας δάδο ἔογε ἐογίδη υἱ|16 [85 δογιπὶ 
οἶς ἴγος δηιδάνογίογο, υἱ (Ἰζαςοηδς δογιπὶ δά τοχῖιπ) τῶν 6 σου οηγαπάιϊ γιῖο εἴ δοοιγαῖα δάδι- 

δεληΐυγ, Ὠς οὔληΐῖδιι δυά υπᾶ εἴ εδάδηλ οἷ μαδοηάδ γαῖϊο. 

Ὦς ΨΕΚΒΙΟΝΙΒῦ5, 45 υῇ [πτηι5, Ποαρο Γ,αἴπᾶ ει [1414 Ψεΐεγε, (ορίςα, ϑυγίαςα, Ασγάθιοα, 514- 

νοηῖοα, Οεδογρίδηδ, Ατγηγεηΐϊδοᾶ, ἴῃ ἤος ογάϊης ἀϊσειγ. 

ψεγἤοηῖβ ΠΑΎΥΤΙΝᾺΒ ἤνε [ΤΑ], 25, Οπληϊυπὶ ἔογία 4]141ἃ (4]} τὴ οχ ραγίε νετυπιΠΠ1ηγ60, Ἰεξ το 65 ᾿ς τῇ 

(υὐὐδπάϊυτα νοσαπίαγ. Ηυ]}05 Ετγαρτηεηΐα εχ (οάϊοῖθι8 δογιρε8, Ραϊγυσησυς Ορεγθυβ ἘΝ 1115, ποη ἤης Γασληλα 
ἀπ] ρεητα Ἰδυάθ, σοηρεῆιπες ϑαρδίιογιβ, εἴ ῬΑγιῆ]5 ΔΠΠ0Ὸ 1751 δνυϊρανιῖ. Οὐυδηλ Δυΐεπλ ἀρρεῖ αὶ [4]Δτη, 
εἴς αυϊάεηι ἐπὶ εχ ἰἀοηεὶβ, υὐ ΠΡῚ νιἀεαζυγ, ᾿πΠ41ς 115 Ἰυάἀίοαν!. Οὐμπὶ νεσγὸ Ψεγἤοηὶς [415 διεγίηῖ 

οἸΐγα, Αὐυρυξέπο τεῖϊε, “τοὶ ρεπα Εχεπιρίαγια, ποῖ (οάϊςε5,᾽᾿ αυοά εἴίαπι ἀρραγεῖ εχ ἀπΠπεπία πιίγαθ}}} 
Ῥαίγυπν Γιδτηοσγαμ, ροϊείξ 8Π17υδη6Ἃ0 Ἰποάογα, αἱ [τἀ]ατῃ τη [1414 Ἰησεσί! ΄υξγεγεηγιβ. Ηἶος νεζὸ υἱοαη- 

αις Πῖ, Πσοριῖ σεγίς ψεγίοηπεηχ {Ππ8πὰ, αυ8π ϑαραῖογιβ [τ4]14ΠπΔ ἀρρε]]αῖ, [δτηπλ νόςσᾶγε, εἴ εδηλ ἀυσεγα 

οοδενδῃλ (4]ἴε τ οὐπὶ 110 Ῥδίγα συοουπηαμ6, Οα}}18 1 ΠΟ ΠΟΘ ΠΓ15 ρᾶΓβ {{Ππ1|8 ἤδος να] 1114 γερεγιδίυῦ. 

Ὀς ΓΑΤΊΝΑ δεγποης, 408}15 εἰξ ἀρυα ἸΝΟΒΊ]Πατὰ, τρίδ εἰς δυά!ϊεπάυβ. “4 Ορεγάγα ἀδάϊηλιβ, υἱ αι ᾿ρῆιιϑ 
ϑαηξζε ϑογιρίαγο ραγίεβ ἃ [,Δ[1η15 ῬδῖΓΙθ.}15 4]ΠΟῈ1 τεςϊτδήξιγ, 645 εοάεμλ πηοᾶο δἴηυς δῷ ἱρῆς ἔμηῖ τεοῖ- 
δῖα, πιῇ δυϊ ΠΠ]ογυπλ ᾿πΐογ (δ ἀυϊ ΠΟΙ͂ΓΙ ἜΧΕ ΠΊΡ]ΑΓΙ5 ναγιεῖαβ οοπαγεῖ, ροπεγθηγι8; ἴῃ ΓΟ] 015, 40.845 γεοϊῖᾶ- 
ἴΔ5 που Ἰηνεη ηγ}ι5, ἐδάετη νεγρα, δαίάθην ἸοσυςΊοη68, συδπίυμπι γε8 1ρί4 ἔδγγαῖ, γεῖ Πογαγηι5.᾿ [τὰ 1116; δί- 

4υς δίης Μοτίηυβ ἀς 11ο νεγι πε σοηπίείαυγ, “πο νεγῦ 15 υἱὰβ εἰξ (015, ΠΙΙ͂ οὑπὶ 411 γ ἤογὶ ἤθη ροτυϊτ--- 
(εὦ Ιτ4]15 εἴ ἀπθαυϊῆητλας Ἀογηαπο (γα πῇ δίοη!β, Ποηηυπα]υάᾶπι ΗἩ]ΕΓο υΠλΔη85, αυδτ 46 ᾿ΧΧ τεουαϊ εἴ 
εἰδθογανιῖ, ραγῖεβ ἰδσεγαβ---η ὉΠῸΠῚ σΟΓΡὰ5 σοαρΊτ. ἡ (ΠίοστΩΑνΙ εγρὸ οσὰπὶ τεχίυ Οταςο ΕΠ οηϊ5 Ἀο- 
ΤηδηξῈ ἑγαρτηεηΐα τὰ Ν εγἤοηῖβ ἤυ]8 οὐηηϊα, αυς ἀεξάδγδηΐς Ῥαῖγεβ 1 Δ[Πὶ ; σι85 γεγῸ ποη ἀεξάεγαηϊ, δᾶ 
υϊάεπι τρίς, (αἱσςερία ἴῃ {6 ᾿ητογργεῖ5 ρεγίοπα, ὰρρίενιῖ. Ουἱοσυ!ὰ ἐγρὸ ἔεσεγιῖ δά ΔΡίοἸνεηάυτῃ 1π||- 

ταΐυπ ἤπιτη, Π181] ἔστε ἔδοι: χυοά Πυὶς ποίεγο ροΐεγιε ργοάεῆς. Οὐδ νεγὸ οο]]ερὶς δα δδίθγυβ, εὰ χυϊάδηι 
δὰ υαὔι8 ορογὶδ δυϊαίςε σοηνεγίεηζαγ, 

Μεγῆοπεπι ΟΟΡΤΊΟΑΜ, νηλπι ΄υϊάετη ΟἹ. δ οΙάϊο εἴ 4115 ἴοηρε νετυἤππλαηι, (εἀ ΚΝ εἰἘεπῖο 4] 1}! 16 
Οτρεη!β ὅνΟ νἱχ δηπαιογθπ, ῃ (Πα! απ νοσάτηϑ. 

νετγῆοπετα ΟΟΡΤΊΘΑΜ, πεῖρα δᾶπὶ ἰηξεγιοτβ ΖΕΡΥΡΙΙ, δἀϊίαγα εχ {τὰς (οά!οιθυ8 4 Υ ΗΚΙηΠο, οσυπὶ 

Οτάοο ρεγ δοβ ᾿ἰδγος Ῥεηϊαίευοτι σοπίαϊ (Ἰ]. νοιάϊας ; εἴ ἢας σοἸ]]δίίοης αἴογ. ϑδεά εχ Ἴοϊ]δίοης ἔλᾶα 

Ρεὲγ (]. ΝΥΝ οἰάϊιπι σαριῖατα Οεπείδος δ] Πχαόγαην ᾿ῃ (εχ Οορέςο ΥῊΚιπΠι ουπλ (οάϊος Βοαϊείάηο, Ηπηῖ- 
ἱηρίοη ΧΧΧΊΙΙ, οΓΘάΌ1]ς νιάετυγ, ὟΝ ΠΚιηπαπι τεχίαπιλ Πὰ]}5 (οάιϊςῖ5, ἀπιὰ5 {ΟἸ]Πσεῖ 6 ἔγιδιι8 115. 40 10 
ΠΟΠΊηΔ[15, ρἰεγυχηηιε ἴῃ ΤΥΡ18 ἐχργεῆηῆδο. 

Ουοά νεγοὸ δἴζιπεῖ δὰ ψεγποηεπὶ ϑδῃ: 41 απ), πεῖρα δατ {ἀρογιοσιβ {ΕρΥρΡίΙ, {Π|ὰ5 χυϊάεπχ ΟἹ]. ,οι- 
ἄϊι5, οὐπὶ ἴῃ ΔΠΠΟ 1772 Δ]Π]Ζυαπίμγη ΕΠ ρΟΣΙ5 ῬΑΓΙΠ15 ἀρεγεῖ, Ἔχδηληαν (ΟΩΙσΕ5 ἄϊοβ, πεῖρα ΧΕΙ; 
χεῖν, ΒΙΒ]οίῃεςς Ἀερία; εἴ εχ 115 ναγι45 ᾿ἰεξξοηαβ, ράυσαβ αυ!άεη, εἴ ρεης δὰ ἰἰδγασι ΡῬεηϊαίευ οὔ! ργπιαπὶ 

τληίι 1, 1 Οοριίςαπι ἱἸρῆμϑ ἙοοἸατιοποηλ ᾿ηάπχιῖ, δςεά δὰ τεχίυτῃ ῬίδΙ πηογαπγ ργοῖρις σοηνεγίεθαϊ {πΔηὶ 
Ρετγρεΐυδηι Ν᾽ ἐγἤοηϊς ϑδῃ:ἀϊςα οο]] τσ. Τὐδιουσησας νοτοὸ ρεγ Πρτος Μοίδιοοςβ Ν ἐγποηεῖι ἤδης οἸϊΑν!ξ, 
ἐεοῖς πάσηι ἄς ᾿εϑποης να] υηϊὰς ναὶ υἱγί]ὰς εχ Πυργδάϊέξι5 ἀσοῦυς ῬαγπεηῆΡα5 (οάι!οῖΡα58. 

Ῥοτγο, Ὀορτιουμο-αζγαδιουπλ Ῥοηπβοαὶς, (δὰ ΕἸσΠοΙορίυτ, ργευτα Β οπηδ 1η απδ πον ΔΏΠΟ 1761, 

αιυδίάατη εἴϊαπὶ νατί45 ἰεξξίοπεβ Οορίςαβ ἴῃ δ] ψαϊδυ8 ἰος5 Πρρεαϊίαν!. 

ψεγποηεηι ΘΥΚΙΆΑΘΑΜ 6 Οτάςο τεχία Ἡδχαρίαγι σοηίεόζαμη ἔ1ἔᾳ, πδηγο, συδηΐαπι νάθο, ἀδπερά- 
τ; {ε4 4υο δΔυΐοτε, εἴ αυο ἄνο ἔβέϊα βιεγιῖ, εἱὲ σοηϊγονογία γεβ. [)ὴε ἢοο ἀγριιπηεηῖο σοηία}} ροῆιιηῖ 

ΔΑἤκεηλάηυς, (]. Βγαπῆαβ τη Ἐσρετγίοσιο, ἢ 6- οι ἴῃ δρεςηλῖηε Νεγήοηϊς ΗΠ ΧΑρίαγιβ, εἴ 1. Βαγ- Ης- 
δγαυβ, ἂρ Αἤειηδπο, Βγιηῆο, Βαραῖ δὰ [δηιείειη, οἰϊδίι5 ρίδης τεαῖαγ, ““ Τ εεπιεπίαπλ νεσγοὸ Ψεῖιιβ 

ϑεριυδρίπιανίγαϊς Ῥαυϊὰς Ἑρηοορυς Ταῖς ΜαυζΖαϊεὶ εχ Οτάαοο ἴῃ ϑυγίδσιιτι νεγετ. Αἴφας δος ἰεἰείπιο- 
ΠΙ]Πὺ Βυραῖ! ἴοοο οἰζαῖο ἴῃ πη ]εἰ5 ΜΠ υἶγαῖ οἴ ὑγρεῖ. 

(οάοχ μα] Νεγἤοηιβ, Πρτοβ ϑοτιρίαγα ϑαογα ΗΠΜΈογίοοβ σοιηρίἜχιιβ, Ἔεγαΐ οἷ᾽πὶ ρεπε5 Μάαπιη), 411 οχ 

εο Τοίπα Πθγυτῃ οαϊάϊς, ᾿ς Οοάϊος ΒΙδΙΙοῖεοες οἱἱπὶ Ἀπερὶς, Ραγιῆϊ5, πργαπι αυάγίιπι σα εἴ [)4π|ε - 

ἰεπι τη ἢὰς Ν᾽ ἐγίοης σοπΊρίςχο, αἀτηοηυ, εἴ Ἰδξτοηθ5 5 παι ]ῖα9. ργοῖμ]τ, ΟἹ, Βγαηίι8, τη Ἰλ Θρογίογιι 



ΡΒΕΕΒΑΤΙΟ ΑὉ ΡΕΝΤΑΤΕΌΘΗΥΜ. 

Ισοο οαἴο. ᾿επιηιό, εχ Οοάϊος ΒιΙδ]οἴπεοα: Αταργοίδηςς Ῥ(ΔΙΠΊο5 εἴ Πδηϊοολ 1 ἢας ψειῆοης Ἶλ τα 

εἀϊάϊε (]. Βυσατι, ε Βθοδογιθυ5 (Ο]]ορη Απλδτγοίδηιὶ, εἴ Ῥίορεῖαε. ἥπὰης 8δἀ οἀθπάοβ Ῥτορμεῖαβ χίσαμε, 

ἴῃ δοάεπι Οοάϊος σοηδτναῖοβ. Θυοά γογο αἰειπες δὰ Ψεγποπεῦη ΘΥτΙΔ Δ ΠῚ Ῥεηέαϊεμιςῆι, Ππι5 8] Εταρ- 

ταθηΐδ ἜΧρυ τς Αταῦῖος Ηογγου πὶ Βατ- Ηοῦτγαι ᾿Ἰπδάϊταπα τη (οάϊος χαοάατι Βοάϊείαπο. 

Γηδηΐα σοΟὨζΪ! ΠΊ.18. 

Ηκς εἴρὸ Εταρ- 

Ηυς εἴαπι ρεγέηδξ αἴ τποπογεῖατ αυοαιθ, ε Θυτᾶοο σοηγοτίοβ ΠιΗ͂ς Ῥεπίαϊειοῃοβ 

ἄυος Αταδιοοθ, 4108 ἢϊς τῇ ςΟἸ]δτΙοηοπὶ ἀεγοσαν 1118. 

Θυοαὰ Μ᾽ ετίοπῖβ ΑκΑΒιο.Ξ Οὐάϊοοβ, συογαπὶ ναγα8 ἰςίομοβ ῥτοίογιηγαβ, ἰοηπεηΐεηι ᾿μάσσαπι (. 

ΘΟΗΝΌΚΒΕΚΟΜ Ἰρἤμπι. 

Αταῦ. 1. 2. μπὶ ὁ Οοάιοῖδιι5 ΒΙΡ]οἴδεοε Βοάϊειϊαπδ : ποιῆρε, αὐ ἀοςεῖ ιν Ἐχιπλιυβ, “ ἄπο ὀχεπιρία 

Αταδιος Ῥεμιαϊθιοι! Μοποπιβ, Ηδχαρ αγιθυ8 ποί8 Ἰηῆρηϊία, αἰτεγαπὶ ἀϊέζαπι δὰ. Α. 146. ΑἸτεΓΌΠ, 

1υὰ. Α. 147. 7]ο. ὕτι, ἴῃ Οδίαϊορο ἀππο 1.787 εἀϊῖο, ρᾶρ. 29, δὰ ἱπίοσ Οοάϊοεβ (γι τίαησβ, ἰἰἴοσα εἴ 

ἰσσῦοῃς Ασάριοο Ἐχρτοῖοβ, {Ὁ ΠυΠλΕΓΙΒ 11 εξ 111 ΤΟἸ]οοαν!, σείεγεηβ ἀς 11}}15 Ὀσγουιεσ, οἵ οσγᾶῃϑ5 σεῖς 1Ὲ 

δος, φυοά πογαπιλ (ὐοάϊσυπι Ν᾽ ετγἤοποι οχ σσζοο ἐεσηοπς ρῥγουχηῖῆε αβηγηεῖ. 

Ὀιπυίχυς [ἰδτι εαάεπι ρίαπε ταῖο. ἴὔζεγχυς παδεῖ ργρηληατι (ὐοπηπιεπίαςοῃπ), αὰὰ ΟτΙροηβ τη οοη- 

οἰμπδηά8 Οέζδρ]18 τηοάυ5 οἵ σοηπ] πη Ἔχροπιίασ. Ῥᾶγβ εὰ8 ρεσηᾶρηα, Εἀ. Ῥοσοςκι! οροτὰ ἰατίης γετίᾳ, 

εἀϊία εξ τὰ ᾿ἰῦτο, φὰὶ ἱπίογιδιζαγ, Απίζες Ηπμζοσια τχχαι [πεεγργεΐατα. Αςοσῆεγα νοϊογατι το πγοηϊα ἂς 

εοσα εσίοης. ΟΧΟΠΙ ἄμηο 1602, ἴῃ οἴζαγο, ρᾶρ. 131---140. Ἐαπάεγῃ ἄσπιο δαιάϊς, αἀ͵οέξ5, φυας δι 

ἀοπαοτγαδαπέιυγ, τοϊιαα!5, (]. αιτε, ἴῃ Ερηΐϊοϊα δὰ (]απῆηηλαπλ ᾿ονντηῦμ, Ἐριησοραπι 1] οπάϊηςπ- 

{ετὴ, οἀϊα ΟΧΟΠΙΙ, ἅππο 1779, ἴῃ οᾶζανο, ἃ ραρ. 8 δἀ 2ς. Αἴ ἴῃ υἵτοαὰς Εχοσαρίαγι ἀεοίξ (ὐοηγηλοηζα- 

ἘΙοΏ 5 Π]1ὰ5 (τὰ ταί οη!8 ᾿πιεατη. Ειαὶ ἂὉ εἐχίσγοπλα ραγῖε αἴγαπιηὰς γα] τὰ οἵζ : (οἀ. 146 Ρτοβτο- 

ἀϊζὰγ υἱχὰς δὦ Πευΐεζοη. Χχχι!, 4ς ; αἱ (σά. 147 πο υἱῖτα ᾿Ὠϑευΐζεσγοῃ. 1Χ, 11. 

Ιῃ υἵτοφας ἤηρι]}5 ᾿1δτι5 ἐδάεγη νεσῦα δάϊίοσιρία ἱηνεηϊαβ. Ῥοίξ (σεπείγη, “" ΑὈΙΟ]μῖι5 εἰς ΠΌΘΟΣ ΡΤ ηλι8 

1ιδτι 16 ρ8, ρσουξ ἐγαήξαϊοσαπξ δὰπλ τχ χα], εἴ ᾿ητετρτεϊαζυβ οἵ Αταῦιος Α]- Πόσοι Βε ϑοηὰη. ἡ δάση 

δἀεέϊα ίαπὶ Εχοάο. Ῥοίξ δδίοϊυξζαπι δυΐετῦ 1,δνισὰπιὶ οχῖδξ : “΄ Ἰητογργεϊδίῃβ εἰς εχ ϑυγτδοο ἴῃ 

Αταδίσυπι Α]- Ηάτεϊῃ Βεπ βοπᾶη." Οοάεχ αυϊάεπι 147 ἢς τείετι, ἐἢ ας 4! οδ»»}} μεν» ἐκ δγγίαζο 

ἐπι Ἡοόγαϊοιη, ηαοὰ ροῖϊεε ἔογίς ἀυδιξαϊί οί ποπηῖ μι! εἐχοϊζατο, ἢ αἰξοτο 110 φατεπάμγα ἰοσεῖ : {δὰ ι 4} 

Ἰῃςορίξδητος 1οτρξαπι οἵδ ῥγὸ .».γ}], αἱ τεέϊς τείετε (σά, 146. Αἀ «δ]οεῖλ ἸΝαπγοσογατι Ρἰεηῖαβ εχίδξ 

πογλοῃ [πἴογργςῖῖβ : νοοϊδυ8 δηπι (οοἷδο .» ἘΠΕῚ δἀάϊτε ἔχηξ ἴῃ (οά. 147. Β85, ἰοίλνυν ..»» ἴῃ δἰξοσο 

Δαΐεπλ ἰοίλα ων". ΕἸ υἰτορίφυς ἰεβοπάσπι ἰοϊ ὦ, Βεπ δῥαῤάξ, ἀξ ἴῃ αἸῖο χυοάαπι ᾿ἰδτο ἐχργομηι Ἰερὶ- 
ἴυ. 

Τεῖῆς ϑῖοερῃ. Ενοάϊο Αἴδογηδπο, ραρ. ὅι (δίαϊοσψι Βιδιιοίῆεος Μεάϊοθε (οὰά. Μϑ55. Οτεπιδ ὰπι, 
ΕἸοσομ 15 1742, οἷ. ἰηΐος Μαπυίοσιρίοβ (οάϊοςβ ΒιΡ]ιοΐῃεςες Ῥαϊαϊπα Ἔχίδης ᾿1Ότὶ ΘΑΪοσηο 9, Ασαῦϊος, 

οχ ετήοης Ἡάτειι, 8111 δοπᾶη, Βοω ϑαδάςῃ. Ασδῦδὶοα Ἰηϊοσιρίο Αρρεμά. ρᾶρ. χὶ τγαάϊξυς ἢξθο : 

των ὦ οὔ ὧν Οὐ φὰ; ρλασεῖ οἰψαλὼ ἰλμ 
ἩΗδγοιὁ Βεπ ϑεμάμ Βομ δδαδάξζ. Αἀάϊε Αἴε]εχηδηι: “ θυ Ἡδτοῖῃι Αταῦοβ, δογοσαῖλ ᾿ἸΌτοτι τὰ ἐν ἐδερεξεοι 

οἐχευηῖς ἵξουϊο ΟἾΣΠΙ ἀξοίπιο αυϊηῖο οἰατιοσυηξ; αἰΐεσ παῖυβ ἴῃ 1π|]1Δ Οτμγαΐῖζ, εχ Μαβογηδίδῃο 

ΟἸταπυβ θυ, Αϑ Αροίοϊογαπι οὰπὶ Εἰχοογρεῖβ οχ Ενδηροῖις 8. Μαιπαὶ, οὲ 8. Τοαπηίβ, ς ϑγσίαοο 

Αταῦιςα ἔθοις; αἱΐογ νοῦοὸ 8118 δεπδῃ, ἄνς διπᾶη, Βθη δϑαῦδιῃ πυπουραῖυβ, Οστῶοῦγα δεριυδριηΐα [ηἴοσ- 

«. 

ῥτοῖαπλ Ν εγϊοηεπι ἴῃ Ἰάϊογηα Ασαδίσιαπι ἐγαηίξα τ, οχ απ 1010. εχῖδξ Ῥοηίδϊουςμβ, χαὶ ἰῃ ΒΙΒ]ο ἢ οοῖς ἃ 

Κερια Ῥασιπεηῆ εἰ Οχοπιεηΐι δάίοσναζαγ, εἴ ργείβίι 1ιδτι ϑαϊογηοηίβ."᾽ --- ος ἀς ἀυοῦδυ5 Ηατγέςῃ!5, εοσιπ- 

4ιςε. ἴαῖς, υπάσπατη Βαυΐεγις ΑΠεπίδηι, 411: νιάεγιηῖς. 0. Ηξεῆτγ. Ἡοιηρετι Ῥγουζυδγιιπ, ἧνς ΒΙΌ]1ο- 

μετα Οὐεητ} 15, ἩοιἀοἸ]θοσρα 16ς 8, ᾿ῃ υᾶτίο, εὐϊξαπη, δα ἀϊτατη ἤαδες Μαπο απ, χυς ΒΙὈ] οἰ Πεοδσαπι 

αἰίψαος Οτεηΐαϊαπι [πάϊος8 τεΐοσε ; ρσϊαγιπι ἰοσυγτα οδτιπεῖ “Κ Οαἴαϊοριιβ σοι χι Μαπιοτρίοσατα Αταδιοο- 

ται ΒΒ] οποςε 1Δυτοπτηδ 1π Εἰσαπαῖ; Ἐςρ8 (δίδοῖιοι, οοηΐεβ ἃ {,σςεπειδέο (Έ111οὸ ἀεοίτηο “χῖο 

Αὐρυΐὶ ΜΡΙΊΧΧΧΙΙ, ἡ δἀάϊία Πᾶς ποῖ: Ὅδ᾽ 1611 {ϊαξ, τ0ι οἱξ ἰασιηα τη (ἰδίαϊορο, ψυίΐρρε 1δι ἰρῃς δὸ- 

Τυταρῖο. Αἴσιο τῇ δος (ὑαἴαϊορο μαῦε8 μξς : “22. ΚΤ Ρσι 1. Ῥεηταϊζευοῆι τσαάαέζι ἃ ηρυᾶ ΟΠα]άδιοα ἴῃ 

᾿Ασαδιοᾶπὶ ρεῦ Ηδγῖῃ Ιθοη ΟἾπεπὶ Ἰυχία δγιθῖχ ϑεριυδριπία [πιοτργοῖι πὶ ἀπο αοσιηλ ἴῃ οἰν!αἴς ΤΠδγ- 

σῦς, ἅΠ:0 ἃ ἔμρα Μυμιαπιέοα!β 891. Αἀάιάϊε Ἡοζεηρογαβ {15 νεγῦ!ς : Ηδης εαηάοπι Ὗ ἀΥΠποπο πη ροί- 

'βάοε Ο. Κανίυ8 Βειπάθ. Ἐδάθπι τγάϊαϊε Ηοϊζξηροταβ, Τμοίδυγ, ῬΠ]]οΪορ,. ἴδ ΟἸ]αν5 ϑοπρίυτε, εἀϊξ, 

αι, Τίρυσι 169, ἱπ αυδτίο, μαρ. 2720. Αῃπι5 Ηερῖτα 801 τεϊροπάεξ δῆποὸ (τ απο 1486, ποη ἀπηο 

1513, υἱ εἴ ἀρυὰ Ὁ αἰϊοπυην, ἰπ Ῥγοϊερογαθηῖβ χῖν, 19. Ευπάσηι ἢ αὐάϊα5, ἡ ΠΟ Π15 Π 8 Ἔχοπαρίαγ 

ξἴο ροῆο5 Οὐσπαὶ απ Ηδρα, Οτάϊηατα ΒεΙριθ Γ,Ἔραῖαπ) οσγάϊπασίατη ἀρὰ Τγοδγάτα [πηροταΐοσεῃ, σο- 

ἔετι ΗἩοικείπρος, ἰῃὰ ῥγαίαϊ. αὰ Εχογοιέδες, Απεὶ- Μοήπ. ἀε Ῥεπίαϊευςῃο ϑαπηατιίαπο Αἵ ποῦῖβ 1 τὶ, ΤΊ ρατὶ 
Ἐ] 

Ζ ς ᾿. 
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ΩΝ 

ΡΑΖΕΑΤΙΟ ΑὉ ΡΕΝΤΑΤΕΌΓΗΟΥΜ. 

1644. ἴῃ φυλτίο οὐ, ῥγαίατίοπεμα ἰεσεητθα5 τεϊερεπιθδυίψας δασὰ πουξ εὐυΐπιοάι Ἰσσα τ ἃ] αυοτα ἀε- 

Ρτοῃοηάετσο. ΝΝ 

Ευίεδιυς Ἐεθμαυάος Αταδιςαγατα Νεγηομαμ οὐγηϊαγα φαπὶ δηςυ Πϊπηαπλ ρτοπμυπίανι, 45 Οτεουπη 

τεχίυπι ὀχρτι, τ θυϊύταας Ηατέξμο. 1,οσυπι, ἐσ Ῥεγρεζαιτέ ἀς ὰ [0], ἴογα. 1, ρᾶρ. 540, τεοιζανι [,6- 

Ἰοην, ΒιδΙΙοἰμεσω ϑαογα, Ῥαυῖ, 1723- (οἱ. ραξ. 114. [Ιάετι ἄυοϑ Υ ἀτίϊομιβ Βυΐι8 Οὐάϊοοβ Ῥαυμῖμοβ οοπι- 
τηςαιοταῖΐ, ΑἸξογαπὶ Βερία ΒΙΒ]οίμεςξθ, αἰζεσαα Οο]εσῦης. ἴπιγασωφας πῆς ἴεπεῖ Βιθ] οίμεοα ῬΌΘΙςα 

Ῥασμα. ἴὕε ἀς υἴτοφὰς πομηι]]α, εαχὰς οοτίοτα, σοίοττο ροΠηηι5, εἴξεοιϊς ῥγὸ ἐχιπλια, αι25 ἴῃ 1ρίο οἵξ, 

δυπιαηϊδῖς (εἶς. διϊνοίετς ἀς ϑδςυ, Ἰιτοσασατι Ασαδιοάγαπχ Ῥτοίοῆοτσ, 

Οοάεχ ς πες νοερὰ μαδεῖ ραρίηδ ῥγίπγχα δαίοσιρία : ““ Ογίδηὶ σνι Βει]Πηδῖ15. (Οζα ΠΟροὶ! 

1639. 2λο Πεοοιηδεῖβ. Νείοϊε ἴὰ δἀνετῆβ Ηε8ι.᾽" ΕἸΣ μου Ῥεπείαϊςοςὶ ἐχεπηρίαπι ἀροτειἢπι|ς ΠΠπἀ Ἰρίμηι, 
υπᾶς Ἡοιξεηροτιβ ἀορτοιορῆξ, αι Δ τρίο Τ βείδυσ. ῬῃΠ]οΪορ,. δας. τ, Τιρυτῦ 16 59, ἴῃ χαδτῖο, ραρ. 270---- 

275 τοἰϊδία (ππέ, ρα πὶ νοῖο ἐπλθπάδηαα : νοι ΡρᾶΡ. 274 νεσῦᾶ ἀΣ Ἱ .λ25.., Μῥαλίμμε ἀγοώ --- ςτὶ- 

δεηάα εγαηΐ ἔς : ἀσ ὁ... Ῥ, ὑραριμαο σγοαὶ, ἰαἠωμάο ἐἰως οἰ αἰζημμαο---- ΑΔ ἤποιν Οὐποίξοϑ 
Τςτιρία πὶ Βαοὶ : 

δὶ δι ᾿ξ λα! ἀλὰῦ ῳ ὡς 25} ὐἱὰξξ 2] τῶ! (.λ.555 1ςρ.) ολλ,ἘΞ 
οἴω οὐἱ ὥρεὶ ἄρ! Χαμ! 

Ῥγαῖος ὑπυῦ δθης Ἰοσὰπι ποη οἷξ δὰ σδῖοσοβ [ρος ατι5, αὰΣ ἩΑγοῖηὶ δ! αᾶπλ τηθητιοπεπι 1η]1οἸδξ. 

Οοάεχ το, οἰμα (οϊδοζίπιϑ 4980, οσατεῖ ραριηᾶ ρτπα δε. :, 1---α1ῖ. Εχίσοιηδϑ αὐΐοτι οπαγίαϑ, ᾿ηἀ4θ ἃ 

Ὁ ευξοσ. χχχι!, 25, μβαδοῖ σδοσί8 γοοθηίοσοβ Ἠασζέζῃς δ15 σηφηζο ἐβέϊα, απὸ ᾿ῃ ἰοοο. Ἐξοπίπι ΠΡτὸ αυατῖο 
δίόϊαΐο δοςεῖῃε ἐοσηχυΐα ἢξο : ᾿ 

ω. λα ΟὟ ἃ σαὶ! α--λ... (ἀξ μαι γον γδ) ΑΔ ᾿α Δ ΣΝ γδ 

Ὡ ΑΜΠ στϑ δίμλω ὡν οὖν. ὧν Φὐϊξ ἄωρα δὰ! (5 ἀρρῦῦ (ὐθϑ ς 4Ὲ ΟἹ λα 
ἃ) 'φὸ» οἱ Ὁ 

Θδαυϊταγ ᾿πι ΕΠ. ΌΧΙ ἀΌΙΠΕῚ ἢ]8 ψΕΓΡΙ8 : 

ὡὐῦϑι κοι και ας, ὁ Οὐχ γί ἀρ. ἀλλο! κάτου, καθ) ἀρ 2] το μία δι τὰ! 
μίμλω ὡϑ ἱ ον ὦν οὐϊπεν! ἄρα! ΧΑΜΙ 4} ἀντ ἐς Δ᾽ ναι οσο ρμῃ 
ἐνο Οννῖσ ων τάξω «ΟἹ ὡς λλυ σκπλω δττο) ρΆθ  ὡνϑ.}}} ΑΔ μος 

᾿ ἴα!) Θίεξ ον! δοδ. οὐδ] νυ ! κ᾿. ΔΗ 
Ηῖς ἰφίτας Αταδίσα Ὗ ἐτϊοηΐθ δυϑος ἀϊοίξας ΑΙ- Ηάτεια 811 ϑεηᾷα, 41} ϑαπρᾶς. 

Εχ ἐφρεβοιαλιηῖδυ8 δαυοῖ γτεοὰπλ Πυπηδη!ΠηΠτ6 σογαση μη: δ τ15 συδηταγα ᾿ἰσεῖ οορσηῃοίσετε, Οοάεχ 1]]ς ὁ 

πδυὰ τείεσ Ἠαγέτῃὶ Νεηϊοπεγα Οεηςεί, 1, 1----8. σεῃ. ἵν, 3---δ. Οεη. χίϊχ, 1--- 2. εἴ ΝΝαη.. χχὶν, 1--- 9. 

Νες τωδρὶς (Ὁοάοχ 1ὸ εδηὶ τείεγε Οςη. ἵν, 3--- 8. Οεη. χὶιχ, 1--- 7. γεγο ΝΌΠπι. χχῖν, 1--- 9, Δροσ ΠῚ ΠΊῈ 
τεΐεχε εαπάδμι ψεγίομεπ,, 42 τὼ Βοάϊείαπ5 ΕΌτι5 οεττατ, ροίαυς Οχοηιοηίς (οτιρῖϊο ραν οτηθῶς 

ἀατὶ ἐχ Ραγιῆπα. ἴῃ ἀσοσὰς Ἰἰἰδτο Οτρεπῖβ ἄρμα ἔττα σοαυῖγαβ."--- ΕΣ πο αὐμάδπχ ἀς Ῥασηη15 [ΙΌσΙ5 : 

τεἀευπάμπηιν πυης εξ δ( Οχοπιοηΐς3. 

Βοάϊειαπι Βὶ δ ράσατι Πυάϊοίε Τσσῖριὶ Ταπέ, εἴ, τε νιάετι ροῆπί, ᾿υίζο ἐείπαηέιυβ. ϑεαριπητας δοίμπε, 

συ ἀϊουπίαγ, ρυηδϑῖα ἀϊαοτγτοα; ποπληα τηαχίθ Ῥγορσια διαδιζυα ὰὯξ νὰ] ρζοτίιιβ Ἰηοοσία: πηρυ ας 

ῬΡδίῃτΩ γοςο8, εξαυς 14{15 οὔντςβ, ρτογίαβ πλεμάοίβ. ΕΠ στανιοσιθυιβ οἴβυ ὙἹῦι5 ἰαροσγαῖ (οά. 147. Θυδ 

ποίᾶγε πο ἔιοτ ΔΡ πος ἰοσο δ ιθθι. 

Ῥαρ. τό ἀεπηι ἴῃ νοῦϊθ: “ηέφωο δος ψιοάΐο ςοπβείας πσύόρε, ἐγέσομίον 2 οωδίζογ ΜΗ, ἴῃ ΟἽΑ Ὰ. ΥἹ, 15; ὁζ ραρίηδ 
Ῥτοχίπηὰ ροριε  πσὺϊ οὐ φιμπφιαρίμία ἐμῆς. ΕΖ τρία γαξία οἱ σφωα εἰευδυΐφμε παυένε τχ ΠΆΡ. ΥἹ1, 17. 
ΕΠῈ τριαγ ἢἰϊς ἰασυηα, φιδα ροῆὶς ογία εἴς νεὶ εἰαρίο ἴο]ιο, νοὶ οἱσιϊλπῖο ργάσο, αὶ ἐοϊαπιὶ Οοάιοῖβ, ἐσ αυοὸ 
{οτιθοτοῖ, σαηἢ [δ ξ, ᾿ 

Ῥὰρ. 8.5, τηοάϊα ἔετε ραρίῃα, ᾿π ἰεβεπάο αθηςῖ, χχν, 16, ροΐξ νεσῦα, ἐἦ ευ γείσυϊἑ αροόιμ ὁ απο (μὸ 

εἰ αἰἰχη: : Ὁδγε οἱ Ἰόως ἐπ ὅρα ἴροο, πέφωφ ῥὲς οΠ πὲ ἔργ 1) εῖ, Τα Ὀιζο Ἰποιάαβ 18 πῶς: εἰ Ρεγποξίαυΐέ δας 

ποῦς ἱπ εαβγθ. ἘΦ ἔὠμγγέχι ποεῖμ βυηῤβέφιο-  αὐδ ἱποιριαπε σεποί. χχχι, 22. οίποορβ ρα, 104, 11π. 4, 

γοζῦα Οεηςῖ, χχχιὶ, 22 (αϊ. 21) οὐ Ζγαρβυῦξ τως ΚΡ ἡ αδίονε ἐν ὑτοχίπις Ἐχοιρίαπε ἤδο : ἐΖ δ δε 

ξογία εἶ, ἐχ αφθμεῖ, χχυ, 17, ἐξ {ταηβῆχα, εἰ ᾿εαυϊτς ἔδγοο εποί, χχυῖὶ, 18, ἐξ βιγτέχὴ αοοῦ πεῖῆε 

εἰ ΛρΆ2----.αμςε δὰ νϑσ. 20 σδρ. χκῖχ, ρας. 1οὐ ᾿ἴπδᾶ ρεηυϊτισα, οὐδὲ γεσδοσττη 76.165 ΟἿΣ πδο : οὐ (ΌΣΟΙ 

Ὑαεού ῥνο Καφείε φιοά χυθηὶ ἐδ φγαΐα αρμά 1... Ῥανσ. 88 πηεάϊα, Ἰποα 1εχία, (ὐθποῖ, ΧΧΧΙ, 1, Ροδ νεῦρα 

ἱνατί τοῦτο; ἕκανὸν ῬτΟΟΘαΙΕ {6 ΠΊῸ ἢ18 γε 8 : ϑοῤέε! αππος εἰ ζμηί ὅος αῤμά τἰἰει ῥαγμηι φαΐ Οεπ. Χχίχ, 20 

.--ΧΧΧΙΣ, 22. 

Ῥαξ. 353 ἀείϊηις γουθὶς ἐχέγοιηιβ 1 ουιτιοὶ 1}, 5, δὲ Ῥαρίπα ρχοχίῃγχα ρεγρὶε [νοΥϊξ, νἱῖ, 23 (33) γουθὶς 



ΡΑΖΞΕΑΤΙΟ ΑὉὮὉ ΡΕΝΤΑΤΕΌΚΓΗΟΜ. 

ὦ βραχίων ὁ δεξιὸς υἱαὰς δα Ινοντξ, ΧΙ, 47; ἀθιδάθ ῥρδξ. 874 ᾿ἰπθὰ Ῥσιπιὰ ρογρις ἔστπιο ᾿πὰς ἃ ς8ρ. 11, ὅ, 

υἵηυς δὰ νἱῖ, 23 (33) ΡαΡ. 389, οὐυὐυ8 εχίγότηα γετῦα Τὰπξ αὐτῷ ἔσαι, Ἰξὰ ραρίπα 300 ῥτοοοάϊε Γ,ονΐξ. Χαὶὶ, 
47. Ετ αἀ Ὀευῖοτ. ν, 17, οὔσας (οά. 147 ργδοορίυπι ἀθ ποῃ οςοιάσῃάο. 

Οομπίςαῆο τηἴοεῦ υἱσυαυὸ Εἰχειαρίαγ οομριουδ εἴ οοπίϊαη5, εἴ ᾿ῃ τα πασί νοςιῦ5. ψεϊαει Οοη. 11, 8, 

ΡΓῸ Τ3 υἱοζαὺς πδοξ 4. Ἀ}} ῳ ἶοοο ςγιλς ἘΣ Εκ δ η. χὶν, 9, ἀξεγαπείς 4 ς ὁ ὁ ωακαΣ ἢ ἔλεον: Ῥῖο 

«5 ω" Ὁ Εκ σε. χὶνὶ, 28, ρτο εἰς γῆν Ῥαμέσση υἴετηυε ἤσ τς χδ}} ἘῚ ωὐλυξ Ὄ ἢ Βὲ ΝΆ πιοΥ. 1], 

40, υἴογχας Πγ]ξοτ τοίεσγε μος, ΕΞ. γῷ (κξ δα ὅν .ὡὧκδοϑι δὺς ἘΣ «»"} οἰᾶξ, Ἐκ Ναπιοσ. 

"1, Φ1, αἴογαας μαθοῖ «"! ἀ.λεϑ 4, ἴοοο «"} ἃ,λζυ. Ἐξ νἱδεπέατ ρα πὶ νοι ρια Τρετγοῖδ, ἐχ χαῖθιιβ 

οὐο δ ι]ς ἥσει ροῆϊε, Οοάϊοοιι 147. διέϊαπι εἴτε, ΠΌ]]ο 8110 ἰηἰεγηγχεάϊο, εχ (θά. 146. ϑυηῖ νετὸ ἢδο: 

Οεη. χὶν, 13», Οοά. 147 τϑερῖε ἤο: κϑῦ 069 (3 ἘΞ (ΧΑ ὰ ας Δὰ (9) Ξ δ5..5} ως δ γ 

᾿"}» Ρ])»"}, πειῖρο Οοὰ. τ46 γνοσα8 κε δὰ (ἐἱγὰς ἊΝ ηυδὲ ϑοθοι ἰοσο (ιπΐ, αἵ ρᾶγ εγδῖ, 

Βαδεῖ ἴθ τδυρῖπ, τοϊαῖας δὰ υόςςπὶ ὦυοδ, δἴαιις 65. ΠΙδγασίυβ Ἰὐνν ὐνυνὴ ἸῺ 1Ρίᾳ [ἘΓΠΊΟΠΙ5 1 Σ16 

ροίαϊξ, εξ ἰΙοόο αυϊάσιι δ] πο. 
δι σι 

Οετη. χχυῖ, 11, Οοά. 147 ζωδι ἘῈΨ υ(οπη τ ἄῶω «3 δα οἵ. Οὐοά. δαΐοπι 19 

τοῖς ἧς «-αλῶὶ λτ Οἱ .] ς ὡδλα! ἱ ϑεὰ Ἰάσπι ἴῃ πιᾶσρίης τεΐεσε νόοσεπὶ ὦ 5» δὰ 

ἀστ]αταπάσπι αὶ αὐτὰ γος νοσδΌυ]! «ϑι. δα Δ εὰ Ἰσιταγ Δ Τοπροπάο Οοά. 1.4.7 δστορίδηι δι "Πἶς εχ ἘΜ το- 

οδηϊ ὦ ΟΡ δἴαυς ἰπῃ ᾿ς ἴῃ οοπίοχει ᾿Ἰπίφυο ἰοςο ροΐἕδηι. 

Ὅεη. χχίχ, 22, Οοά. 147 νῦν ΔΑ}]  ἰάλο ς (] ὠΐϑὦ ἀρω] ὡς εἴ (ΔΡ. Χχὶχ, 33, Ἣ ὑδιςλϑ 

φ"μ! ςἄπχον ς(] οὐὐᾶρο ἀρ, ΑἙ Οοά. 146 υἱτααιο ἔογπλυ πὶ, οἱ Δα" ),οἴδλιο ς (1 εἰ Ὁ «"} ι ἀπρν 

ἴῃ πιατρίης, αἴ ρᾶγ εγαῖ, οοἸ]οοδίατ Ἵχῃϊδεῖ. 

Ναπιετ. 111, 29, Οοἀ. 147 ςλρλλ} (ὦ ὦ ΔΆ} ι(35: ὧἷτὐ δὰ! ὧν ὦ» ν»ῶῶς ὁ 

ὡὠὡυμ- Οἱ ὼς τῷ οὐ" Βαδοῖ, δυία τυτθατὶ Τοτηχοη!5 ἱπεετ)εζα νος, μλ"} εἶ ἴδιο. (οά. 146 

ἧς δαῦοῖ, .λυ)»5 ὧἱϑ δ! τὺ ὦ! ς ὠ»ν 4. ΟὔλΠΠΠ|5, Οὔ ὁμοιοτελευτὸν, γε Ὁ]5 ων» ν- 

ῳωθσ γι φ Ὁ Οὐ ἘΣ ἰ νο Δα, δἴχας μας φιϊάοπι γοῦῦα ἔππὲ ἰπ τηατρὶπε δαάϊζα, 

{:ὰ ἤρῃπο, αυοά δὰ πιατριηΐ8 νεῦρα τείρι οἶς, ταὶς οο]οοαῖο δά γοσοπλ τοχί 5 . λ", οὐππὶ ροπεη άπ ἐγαξ 
δὰ νοςεῖὰ «οἰϑίϑ. Ἑταυάὶ ἄος ἄπ ΠΡτάγο, αὐ Ἰηοοριἀπῖοσ οἵ ᾿ρίδ. νοςθϑ ΠΊΑΓρΡΊΠΙ8 δἀϊαπροτεξ νοοῖ 
ὠμδ,.λ!!. 

Πευΐοτ. 1, 6, Οοά. 147 νοοῖ βολο,, αὐδ τοίροηάες Οτξοῖβ ἱκανέσϑω ὑμῖν, ρτεεῆρις Πρπαπι κα, αυοὰ 
ίλῃις εἰ αΌ ἴος ἰσοοο αἰϊθῆυσα. [εσςρηῖο δυῖεπι νυἱάσίυγ Τοτιρίοτεπι Οοάϊοῖβ ἢος, φυοὰ ἴῃ Οοά. 146 ςετ- 

Ὠϊζυν ἱπίοσ νοος8 ἐΞΞ 5 ὡὠὖδϑ, αἱΐψυα {πυ]τυάο οὐδε], αὲ ἡπιυ8. τταπϑῆχὶ, φυοά δὶς 1} Ἰοσὰβ Ὥοῃ 
αἥει. | 

Ῥευΐζοτ, 11, 13, ΡΟΙῈ γοσο8 νῦν οὖν ἀνάώςητε καὶ ὑμεῖς (σά. 146 Βαδεῖ ἤρηυπι, ουἱ τοίροπάος ἤσπυπι ἢ- 
τας πὶ πγαγρίπο, Ὁδὶ (στρία ἔμηΐ δες : “Εἰ τοῖῇξ ἠυπεῖοβ δὰ τερετη ΜοδΡ, εἴ Ἔζο ἀϊσεμβ : Τταητθδπηις 
ἰεῖταπι ἴυδηι, εἴ ποη ἀεβεΐεπ)ι8 1ῃ ἀρτηλ, ΠΟΏ 1π Υἱπεδίη, σὲ ἤοῃ ὈΙθοιυ8 ἀς φυοάδιῃ ραΐεο δαυδηι, εἶ 

Ῥεοοοάςαλι9 νἱᾶ τχᾶριδ, πος ἀεβεξϊοιχαν δὰ ἀσχίγατα νοὶ ἡηηἴγαπι, ἄοπος ταηπνεσιπγιβ ἀἸ οποπὶ ἴυθαι. 

Ταης ἀϊχις : πε ἐγδῃίςαβ μοῦ σῶς, εἴ ὦ ἴι, ἔοοοσ5, Ἐρτοάίαγ σοηῖτα ἴδ, ργϑὶϊο ἴς ρεϊταγας."᾿᾽ ---Ηἰς ἴδγηγο 

εχῖαϊ πορῃιί ἱη ϑαγηδσιΐδῃο, εἰ οἰξ ἀυοηὰς 1η το Ναπηοτοσυσλ. Οοά. 147. {6115 ἱπερῖς ἴῃ σορίεχειπι 

τρίχα τοῦθ μας ογλῃδ, ααδὲ ἰοσιαι ὅπθοες ἀεδοῦδηξ ποηηπ ἴῃ τηατρίηα. 
Ταὶϊα Ὁ τοὶ ἰος εἰξοιδης, (οά. 14. ἐχοπερίιπ) εἴς εχ ᾿ρίο (ὐοά, 146 εχίοτίρευαι ; ]υἀ ἑάταεη ἐπάς 

᾿οοπήοαυϊίως οοτ πιο, πῖοσς ἀϊγλσηφυο ἀσξιιθητηδα) σορηῃδεϊοπεπι ᾿πέεγοσάετε. 

Βοάϊείδηι ποῖ [εδτι ταπξιτλ ἀροίξ ὃξ γε] ἀεὶ! τογιηϊ, νοὶ Ὡςρ]ς δ! βαστιηξ, αξ ροξαβ ἀυάυται ἴῃ ποξίτατα 

Βοπιηυσα δἴᾳυς υἱατλ νοροτηῖ. γι Ῥαϊσοῖα Τηϊι8. 1105 δά διδοῖ, Ἰςδιοη 65 εοσιαχ εὐἀϊταγιιβ ἰπ 

Αππηοϊδιοσδυς δὰ τοχίμτ τροοιπι Μ5. ΑἸεχβπάγιηι, φιι88 σὰπὶ τρίς δδίοίγεσο δἴχυς ἴῃ Ἰυσοτι οάσσε πΘἢ 
ροῖεῖ, μβαυὰ εηὶτλ αἱϊτα ἸΝα ποεῖ. χν ργορχοῖις εἴϊ, εὐἀτάϊε ὟΝ αἰτοηυ5. ἴοι. νἱ Βι ] στα ῬοΪγρ σεϊτοσαπι 

ἽΝυηι. χὶν. ᾿ιδάς ἔχῃ. Οταδίυβ τὰ (54 ΑἸοχαηάτιπς Ὗὶ ετἤοπὶβ δὐϊτίομα δἀογηδηάα ἰῃ ἢ τι5 11}18 Ασαῦιοῖβ 

Ῥταοραῦσ αἰιαιοὰ δυχιλατπι ἀσρηομολαμῇε δι νμυ εἰζ, αξ τρίς τοίογε Ῥγοϊεβρογμεπ. οᾶρ. 11}. δ. 5. αδἱ Βδο 

αύοηυς ἰταήιίλ ἰεζαδ; ῥγίβιο, οάιρεηι 1.47 ὁοῦο γϊαηι ἢΔΠ[δ ἃ ΟὙγτη!]ο Γσατὶ πὰ δὰ Ομ]. 

1,λυὰ, Ατοβέορμςορυξα (ὑδπζωδειοίεγα ; ἀειῃ 6, τπ υἱτοαὰς ᾿ἰδεο Οεποῆα εἰ Εχοάσμι αυϊάο πὶ ρϑυοίοσα 

μαῦετο ἤρῃδ Ηοχαρίασια, ἱ,ενιτισυτα δυΐεπὶ εἰ ΝΟ Πογοσι πὰ ραγίεῃ) Ρτοσίιϑ Ὧ}}Δ. Επ Οταάθιυβ τρίς, φυοά 

1π Αγδδιοὶβ [ττοτι5 νογίδβ ποη εἴςίϊ, ῥτοδίοςυν ἴς δά ϊιδυηῖς ορεγαπιὶ οὰπὶ [οαηη. (ὐαρυήοῦ,, ἰὰπὶ Βεη)απι. 

Μδσείομα!, 41 οπληΐα ἴῃ ΝΝπλοτ8 εἰ Ποιξοτοποηλο ἰοσα, κα γεὶ -- ἤρπαῖα, Ὠσοθοα Εχοάϊ οοπι- 

τηαῖα αυσεάαπχ ἢξ ᾿πιετργοϊδευβ : αυοά ἰδο]οτς ποροῖο Ῥεγαβὶ ρΡοΐεταϊ, αυοπίᾶπι ἱὰ Οοά. 2 46 πιυν)ὶπίυ τη 

᾿ Ψ; Ἶ 
δ .,Ὁ ᾿΄ 

- “τ ἡ, ΣΦ χαῖχε; 



ὅλα 55 ωᾶ,: 

ΡΑΞΕΑΤΙΟ ΑὉὐ ΡΕΝΤΑΤΕΓΟΗΟΜ:.᾿ 

Οἴατραΐαπι ἤρηᾶ 1114 ἴα πὶ τοηΐρισθᾶ σεάα!ξ, αἴ {6 δῇατ ποῦ χυφοσομίι5 οἤἴείαηε, Ἐδέϊαμη ἤᾶης ἴῃ Οτα- 

δὲ: αἱπτι “οἰ ]Δοη θη δἀπηοάππη ᾿πηροτέςξξδπν ρσοηυπίαῖ (]. ΝΙΤΕ, τὰ ΕΡΗΪΝ. Τυρταἀιϊέϊα, ρασ. ς. Ραΐανε- 

τάττῃ, δάῆις ἐδπὶ ἰπΐοσ ϑομεάας Οταδιδηδ5 δἴξἼγνασι τη Βι]οΐῃεοα Βοάϊειδηα; {δἀ διάϊο τεῦ αἰτοῦ {6 μαῦοτζα. 

Νυηο δυΐογῃ πονὰ υἰτιὲ!α 16 ἜΧΕ ΠΊρ]:1 οο] Ἰδζιο Ἰηπξιζαζα εἴξ, αυιδ ποη ἰηΐεα ἤπηρα]α ἰοςα, ἤρη!8 Ἡεχαρία- 

χρυ αἰ πόζα, 1οΓ6 σοπεποτγεῖ, δ οπληϊα σοπιρΙδέϊογοίατ, ἃς ἰονηιηγα εἴ4π., ἴῃ αυϊθυ5 ἃ ἑοχῖα Οτθοο 

ἀπ οοάεγος Ψοτῖο Αταῦῖοα, ἐποίαγος. Ῥεηίαπι ἢοο 401 ἴῃ 16 τεοεριῖ, ποη αυοά υ]1}ο0 πιοάο 1}πὰ ςαριαῆεί, 

εὰ φυοὰ Βυ)}ὰ5 ορογὶβ Εάϊτοῦι τοραητι ἤθη ΟὈϊετηροσαγα τε ρίοηι δ᾽ ἀποοσαῖ, ταπίαγα αθείξ οἴ ρεγδάεας 

ΠΌΪ, π|81]} 16 υμηάηὶ ρααπν εξ, αὐ ᾿ρίδ ροῖϊαβ ρεγαυδηλ γογεδξαγ, πὸ γοὶ ΠΟΠΏ18Ι] εἤιροτιε ᾿ρίμπ), νεὶ 

(τ πλΠῸ8 τοΐζο σορηϊατα; δαυά ἕερτα νϑηϊατ πηροίσαζασιβ Ὁ 11}15, 4] Ἰρίο υἱᾶ σορπογογαηξ, απ πὲ 
ἀμ 116 τη εἰ ἢ ορετς νἱ το Οπγηὶ οᾶγεγα. 

Επιαγνετο ἢς, ἢ ἔοσῖς διόσις 401 ΔΒ} 1118 πΟΠΏΏ]}15, συαδ πὶ εἀϊῖα {ἀπέ, Τρεσιηγιπῖδιυι5 δα Ἐχαπηςῃ τε- 

νοσᾶσα νοὶ ργῳ ἴα ἴῃ ἐχῃ! ΘΕ ηα 15 ἰεξτιοηιθυ8 βάθη εἰ ἀπΠιρεπέδπι, ἴῃ ἀμεηίω, ἢ Ζιαση ΟὈνταπλὶ δά- 

Ὀεαΐ, νεῈ] ἀῆσορα δγθαῖ, νε] ἔοηχεσα ρσοηπηζιδῖ; ν]Ππὶ εἴ ΠΟΒΏΙἢ1Ϊ σοηογα, Ὠδαυδα] 8 ΠΣ δὰ τορσοῃεηάδη- 

ἄπ, {εἀ δἀ Ἰεριτιπηαπι δἰαπι ἀοίθηποηεπι ραᾶγαπἀδη). 

Εάϊάϊε ἐχ (οάιϊοϊδιι5, ἀς χαῖθυβ ἀριτατ, Αταθις!5 (]. εξ Αὐλ πὰ ΝΝΉΙΤΕ τῇ ΕΡηΐοΪα Πυρταάιέϊα ρῥτε- 

ἔεΥ Ραγῖεπη σᾶρ. Χχν ΝΟΣ Θτοσπν, ΟΌΪ ᾿σγερῆξ Ραρ.. 27, [1Ώ. 1, γΟΧ ΠΟΙ ς» 5» συ)ὰ5 τὰ (ὐοάτοιδι5 νοῖι- 

δίαπλ ὨΌΪΠ] πὶ οἰξ, αἰϊχαος πηρυΐα Ιοοα εχ ᾿ἰῦτο Οεποίδοβ. Ῥὰρ. 33 ἢδο ἰερᾶϑβ: 
“««(εῃ. τν. 26. Οοάϊοεβ Ηεχαρίατεβ ἀλλ} «Ὁ. γ! 6} ξὺν ΟἹ οὐ ΑΔ ὡς (λῷ, Ἐ δίε δ ἐς φιὶ 

ἐποοβὶξ ἐπ Π σμό, μὲ ἱπυοοαγορξ πορῖϑη Το ογεῖμ 1) 61. : ΤΑ ΚΠ 0 οἷς 

λὼ »»ὮὉ ιν (..} Τμπο εοοῤέμη ἐΠ (" 8) μὲ ἱπυοραγείων πομέμ ὅοσ. Αἀάϊτα ποία μᾶς : ““Ατθιῖγοσ 

οες (]. ὟῪ. ΝΥοβ αὐΐεμλ ἢδο ἀδιι: Οεη. ἵν, ζό. (οάϊοος ἘΟχα- 

Ρἰατεϑ ΠΡΊΝ φ" τ ὦ (5 “ΠΧ ω,.ο] "λῶν; “Ἄϊψωο δίς πάει ῥαῤιμἑ ῥγῖνιο, εἰ σοηίω: 

43, 'μ ἌῸ. ποηιόπ Τογιμὶ 1) 6. Ἰὰ (οἀ. 147 εχῖδὲ ηυϊάσηα ὌΝ Ιλ, [εὰ αἰζεσ τοι τεΐοσε 

Ι λῶ,, δΙ5 ΓΟΡο- 

Ιῃ τιάγριης (οά. 146 τείεσί ἴδε: ςΞΣ οἱ ᾿ς Ὁ οὐς 

Ὁ Τωπο οοεβέιμη οὶ ἡπυοοαγὶ ποπέπ ὅοσ, μὲ ἐποίῤεγοί. δγμεμισούι.---Ἱ. Ὅ͵Ή. Ῥδρ. 

ἴῃ πγᾶγριης δυΐεπλ ΠΟΥ 

5. τπάϊοαγο Ν᾽ οσήομεγῃ ϑυτηγωδο ἢ." 

ὡο! Ἰλῷ,, εξ Ραΐοπι, οἴίατη ἴῃ 88 Ἰοοο, αυΐ δ᾽ άεπι Ρᾶρ. 132 τεοϊξαξζατ, ῥγὸ [υλλυ] 

πεηάϊιπι εἴς Δ νον! Ἰλῷ,. 

ο» (ζα  ωἱ δῷ 
οὖ ἢξςο δεν “Ὁ΄εῃ χὶ, 21. Οοά, Ηεχαρὶ. ἐεουμάυ (1. 6. 146) νετα 21 μβαδοὲ ἄλω ἄπαιν δυΐτο φέμέμη 

ἐν" ῥέοψι ἀππον, ἑοτίλῃ πχεπάοίο." ΑἙ Οοά. 146 {ςτϊρέιοης μαυὰ ἀσθια οἴετε ἄλν ἄπλουν Ἐ- ἀἰμεοίος 

41 (ῥέε, ἀμηος. 

,Ο Βεν. ΡΑυσῦβ ἴῃ (ογληλθηϊδίίομα οτιτῖσα, δ ὀχῃιδεῖ 6 Βιδ]οΐμεοα Οχοηϊθηί Βοάϊεῖδηα ἡρεοϊσηῖπα 

Μεγήοπαπι Ῥεηταϊουομὶ Τδρίεσι Αταδισαγαπι ποπάπγῃ ἐἀιϊίάταπι, ἴθπα 1789, ἰπ οέζανο, ράᾶρ. 72 14. να]ραν! 

ς (οἀ. 1,αὐἀ. Α. 147 Νιυπιοτογαπχ σἀρὰΐ χχὶν Ασαῦιος σαπὶ νεγίοης ἰδπα οἱ οὈογνατομιθυβ. 1 λροδξ 

νΟΙῸ δ ΠΟΌῚ5 ἢος ἰρἤιπ σαραξ ογαηὶ, αὰὰ βοτὶ ροϊαίξ, συγα εἰ Πάς ἢϊς Ἔχβιθοτα. 

ϑεχυίξυΣ Νυηγοῖ, οαρυξ Χχῖν. 

οἱ φν μδι 
.- «"} ρω! ἰρχῦ γο ὡραξεὶ 

δ) 2 «ἃ... ( 5} ἀφο τὐϑ. Ὁ ΔρΑλΩΣ 

ΝΕ Ψ ἀδίαυἱϊ.ΞΞ δα ἘΝ (5 ι 9}} 5 δαλλς 

"οἱ δὺο ὦ δα 2 ΑΔΕ... διὶς 

ιν ὁ οἱ ω ς(}} τ! ας δ ὦ» 

ΟΜ! »»} (ὡς ἃ. ὥ5 9 1 [6πὸ οὐπὶ νάοτεῖ Β]]ς4πν, ασυοά Ῥεποάιξοπετι 

ρον Π|ςτδο]θτὰ οδάοτε ρἰδοοαῖ Πόπαῖπο, πο Δδ 1 

ῬΙο ΣΏΟΓΘ 10 ΟΟΟΌΓΙΠΣΠΣ ΟΠΊΙΏ18, οἴ σοηνοσίς ἔδοϊεπὶ 

τὰ δα ἀείεγίυη. 2 Εἰ πι]1ξ οσυϊοβ ἤοϑ, νἱ- 

ἀϊίχας [{ταε]εην οδήϊγα τοπεπίομ Ἰαχέα {145 ἐσιδιι, 

εἴ ἀοίοςοπαιϊξ 'π δυηχ ϑριπῖυβ Ὠεὶ. 54 ΕἸ αἴυτηρῆξ 

ῬΑ ὈοΪδη) ΤΏ Π), ἀϊσοπβ: συοά ὦ ΒΙ]εαπλυπλ 411 ΠῈ 

ῬΠαρογ, ἀϊοιξ νἱῦ 4ὰ] υοά νἱάεξ νεσατὰ εἴ. 4 Εε 
ν᾿ (Φ} ὙΣ ΡΔΕΞ δον ον ὠφλ9Ὰ 4 

5. -οἴϑο αν οἷλας) ἀλλο ὁ ἀς- 

υ τ χλεξίω δὲ. τ λα ἢ το ἜΝ 
ΔΑ ρὰς 85). δ ὑλαλα! ολλο 6 μιν 

2} σξξϑυ! λοι (ἀς οὐ ( 

ει. 5. Οοά. 146 γνεὺσ ὦ τ τηοπάοίς.--ὶο ΥΥ ἴῃ, (σά, 147. 
νεῖ. Δ. 4 ν ἀεοῖ ἱπ “Ὁρά. 147. 

Μεγ. 6. Ἰδϑὶ Οοά. 147. 

[Ὀ14, νοὶ ὐἹ Οσά, 147: 

ἀϊοιξ χὰ] δυάϊξ (δγιοόηετι Ῥοΐοθητ8, 1}|ς χαϊ νἱ ΔῈ 
νιίοηςεβ 1 εὶ τπ ἴοσηπο ἔπο, δὲ χυϊάεμη οου]18 ἀροτ- 

Εἰ5,. 5 Θυδη ρα οῖγα Τὰπὲ πιδηΐοηςοβ ἕαα;, ο 7ὦ- 
ςοὗ, εἴ αἰυῦγτοβ ἔς Παδιϊαξοης5, ο [το], .6 Ἴη- 

ἴλλγ ἰρὶογαπ, σαυτν σθαι ἀϊξ ΤΏΡ δᾶ8 τοβ, δἕ ᾿πύξὰσ 
Ὠοχίοσατα Ἰυχία ἥμνιοβ, δὲ ἶασ ΒΑΡ (ΔΕ ΟΠ πὶ 



ΡΑΞΕΑΤΙΟ ΑΒ. ΡΕΝΤΑΤΕΓΟΗΌΟΜ. 

δία ςς σοι οἷς »γλαλες «να 

(ὁ ἰολολυ) ἀλαὸ ο»ο τ ΩΝ α.ο-5 

ὭΑ λυ (ἀς ἀΚλο δ." ὅ.,λλξϑ --"25.2.}} 

κῶο τὸ ἃ.λ.} οἱ, 8 ΔΞ- ἀχλο [215 

ων» ραν} οικεαξι....ὺ ἀ--}} οοἀς ξευξϑθ 

ΤΟΣ τ διοίφος 5} 6291» (ἀλλὰ ἀυΐας! 

͵ο--ἀ -ο) αἰχχο Ἂς τ]! ὡδλο ξυνὰ) 9 

ὖῷ το λει» οκῦ ΟἹ 5 
«ον αὐλωθ, τὸ “Ξ ο΄ ὧδ’ .ὰλς 

μὴν οἷς οὐνόεν 
λϑ ςζ»ὰς αλλ κν Π9κυ Ὁ. Ὁ αὰὰ 
τε αας μοΙγο φῦ Ἰλῷ ἄορ δρὶς ὥς 
ς «ὶΞ ̓ ς ἼΒΕ Φ Ὁ δ «Ὅς ς 5}} 

ὠῦϑ 12 ΕΙΣ «}}} ΚΣ! οὐδ) κ ἘΞ 

Οὐ Ὁ .Κ.κ...,» ὦϑ. ῳϑϑὶ " Ὁ ἐν" 

ςΞεὶ 2 ἁ.-οἷ 13 ὐθγεϑι; δὶ «ι.λο} 

ἀλθλα! φέσι αἱ τ.» Κλ 9 τῳ δ ΟἹ 
"Ὁ πἴΞ ἐ κί οὐ ΟΕΊΝ ἷς βθι 
ΑΙ ἂρ όγτὸ Οὐ τὰ στὸ οϑος 
(θεοῖς »5. ὠὐἶξξο 9! δον 5 Ὁ}, 14 
ς-Ὁ ς λα κ᾿ αἈϑ} ΤΣ ͵ ὡαλων ἰὼ «λει 

ιν διη ὅ5 δἱὰρ ας «ΟΣ αὶ 
ξι πα έν τ ὃς ϑοεῦ οὐ ον 
οἷον φίλ ΑΘ] ρλεθ διρμς τσ ἢ ὦ αὶ τό 
οἰδκς) ἀτλτλον οὐ ΑἍ0] Ὁ) του» ἀλλ! 
ιλῷ ἀλϑς (ο᾽ μα. 40} 19. 17. «οἰθωκλο 
.-κΞΞ 455 8.5.» Δ ρὸ 5} -4|8}} διίας! 

᾿γϑ2 ϑρη] ὡ ϑ ὑκ ὅτ δσ ᾿σ 
ἰωω ( τὸν δ» κρότον, ψἶγὸ ι- 

διαὶ! Οὐ] κο ονλ) δἰ γον οἹ ὠ ξτυ» 18 
μδρλαν 19. «θῖν υΙρθς Ὁ (λαλν ονὰς 

οἱ Ὁ 5 δλὰρ» δ, ὄσψε 5} 48) 20 

ἀλάλαν ἀλρ οἱ, τ] ον 5.65 ὐος 

γετ. 7. δὼ μἡ δὼ Ονά. τ46. 
γεν. 8. σἱϊεγαὺς ξϑιο. ες Οοὰ. Ῥαγβπυβ το ιΞϑίμω. 

ηυδς ἤχις δι, εἴ ἤσὰξ ριπὰ9 δὰ Επχιτ ἃ ᾳι125. 

 Ῥιοάϊδιε νἱγ εχ Ῥτορδῃϊο 65 εἴ ἀοπγηπαδεΐωγ 1ἢ 

θοηΐοθ Πγ}}145, οἵ ἐχίο!]εῖασ ταρηθΠ) Ε]8 ἤρεῖ 

τορηῦπλ Ορ, εἴ δίσεηἀοϊ τορηπαΓῃ ε͵ὰ5 νας. 8 Εἰ 

ἀυχις οὐτιὶ Πδυ8 ἐσ ργρίο πἷ ρίοτια σεἰπειχά!η!5 

6788, οἵ σοπιδάες ἜΞΗΤΕΣ (φυξ Πιπηε) ἀδ Βοίιρυϑ 

ε}.5, εἴ ἀδδαϊαςε" Περαία εἀτιιπὶ, εἰ ρδῖοϊ {ἀριΈ{185 

{15 Ποῖϊεβ. ο Εἰ ́ τεφυϊοίςεϊ αἵ ἴοο {ὰρετ σεςῦθι- 

ἴΟΥ15 1118, ἃ αἱ Ἰςοη 8 σαί 8, οἴ 4015 Π 48] δχᾶ- 

σιῖεῖ εὐπὰ 1 οἵ Ὀεπεάιϊιέδυβ οἵξ φυὶ Ὀεπαάϊοεϊς ΕἸὈῚ, οἵ 

πα] εἀϊ ἔξιι5 41 {δι πηαϊεοοῖ. τὸ Εἰ ἐχοαῦδουι 

ΒΑΪΆΚ ἱγὰ σοπῖγα Βιΐδδην, δζ ρεγοιῆϊε πᾶ π5 11.858, 

εἰ ΕΙΣ ΒαΙακ ἘΜ ΕΑ ΠΊΘ-: : Ἑαυϊάδτη νοσανὶ ἔθε: αἵ 

τίοης μᾶς ἴοτίια 4 πὶ γἱσθ. 11 ἰσιζυγ 801 ἃ της δὰ 

Ἰοσυτ ἴμαπι, εαυμάστ σοριίᾶνι ἀς ἀϊμπαπάο, δὲ 

ργίνανις ς Ποχηϊπυς ἀϊρπαϊίοπο. 12 Τυης ἐϊχὶξ 

Βα Βαϊακο : ἤθῆπα ἀἰχὶ ὨΠΓ118 18, 41.058 Ὠ11- 

{Ὁ δά χες, εἴ φοτίοτεβ εὸ8 σοὐάιάϊ, 1323 σους ἢ 

ἀατοῖ ταδὶ ΒαΪακ ᾳυδηΐυτα ἀοπιβ σᾶροτε μοίοίξ 

ΔΥΡΕΠΤΙ ΔΓ]. ; ΠΟ ΡΕη65 πη εἰξ αἀνογίατι }ὰῆο 

Τοπλιηὶ, αἴ ἔασεσεπι δομιτ γτααΐαγηνα πχεᾶ Τροηῖε: 

ἐαυΐάσῃν ἀϊοο, φαοὰ )αδεῖ πὲ Πευ8. 14 Εηυΐ- 

ἀετὰ τεάθο δά Ἰοσὰπι τευ, Ἰριτογ ἄρα τι ποῖιηὶ 

αοῖαπα δὶ, φυοτηοάο Βαδιξυτυ8 ἢξ Ηῖς ροραϊυς 

[4010 ΡοΡαΪαπὶ ΘΧΙΓΟΠΊΟ ἴσπηροῦθ.Ό τ Ετ οορίξ 

(επϊοια πάγω, ἀϊχιΐαυς: Ρυΐαίηθ, ο Βιΐεαπι 

Η]1 Βεοτ, οἕ ἀϊς, ο νἱγ, φαὶ ντἱάδε φυοά εξ νετιπη. 

16 Ὦϊς, ο ηὰ δυάιξ {ςγπιοηςπὶ Πεἱ, εἴ σορποίοιξ 

οορπιτιοηοαι ΑἸ γι, οἰ νἱάϊς νἱποηεβ [οὶ 1π 

ἴογηῃο ἔμο, οἵ αυϊάδηι ἀρογῖ8 οου}}18. 17 Εἰ ερὸ 

νάοῦο εὐπι, εἀ ποη ἢος εἢ 8 Αδτλ τε, εἰ ἀδῦο εἰ 

δϑοηπυτα, [ες Ὠοῃ ῥτορς οἵ. Αἰομάςε {τς }1ὰ ἐσ Ϊα- 

οοῦο, οἴ Ττρεῖ 8]141}}8 ἐχ [τϑοὶς, οἱ Ρογοιξιε ρτη- 

Οοἰρε5 Μοδῦι, εἴ ἀϊσγιριεῖ ογηῃ 68 Ά]108 δεῖ. 18 Εσι- 

αὰς Εάοιλ ροῆεῖϊο, εἰ ροῆοῆ!ο εσῖς Εἴανο ποῖ5 

εἾι.5, Ροεγβοιεῖαας μος [{τὰς] οὐπὰ γἱ. το ΕἸ αἴωτ- 

ξεῖ εχ [αοοῦο, χὰὶ ρου πιάδθις 608 4011 ονδάςῃξ οχ 

τῦο. 20 Εἰ τείρεσιξ δὰ Αγηδὶοῖς, εςρριΐψας ςἢ- 

τερἴιαπη 14, ἀϊοςη9 : Ασαὶοκ οἱξ ςαροξ ρέηϊτη, 

ες. 9. οά. 1:46 δ εις, (ταὰ. ἰΞ599) αἱ (οά. 147 πιεπάοίς ξβ. Οοά. Ραγιἤη. 1ο δἰ 33,9. 

1014. Οοά. 14) «5,.1...9» Οοά. 146 “ὅγν79- Ρατὶἤη. 1ο υὖ)»2- 

ας. το. Ὀτεγαθο Βοάϊεἰαπαβ ὅς: υϑων κᾶμδο οαλν ὡς μας οὖν ᾿λινχ, οἱ» δἱ Ῥαγιβπυβ τὸ τθέϊθ, υἵ [υρέ8 δἀϊξαπι. 

ψετ. 12. ρτοὸ οζλωγ)» Οοἀά. 147 ἐζλω,. 

Ιυὰ. (ὐοά. 146 ροξ «45»κ5}0 ἀἀάϊε αἱ» φυοὰ π181}} οἵ, 

νεῖ. 13. δεῖθα 9 Ἂ- 

ὕνε ρυΐεβ, μος εἴ ς» φυοὰ Εὐγαωηε ἢφηιῆςεῖ. 

ες. 16. Οοά. 147 ρ:υῦο- 

ψετ. 17). (οά. 147 9) υἱ9. 

Νετ. 19. Οοά, 147 Ἰγεαν. 

υϑ' οἱ σπθα ἰὰηξ 'ἴπ Οοἀ, 147 [6 ἴῃ τηδγρὶπε δἀάιϊϊ, Δἀ)εΐλα γοοο ἴβιιδ ΟὈγιᾶ ζ» 

ἃ ἣ γεν 



ΡΑΖΞΕΑΤΙΟ ΑὉὐ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΓΗΥΜ. 

ι-.. ΕΕ ἁλὰρ εἰ 9 «λρλν 5 "}; 21 δἴ (δπγθὴ ε]08 ρετιδιῖ. 21 Εἰ γείρεχιξ δά Κιπαθιηι, 

τ 9445: .}} ιϑ λας. ἘΠ Ν᾽ Ν᾿ 2. {τ οῖς κι δὲ δρεσχυ Ῥππιρο δ, ΤυΒ  ΕΕΩΞ φυδηι να] ἀα 

οἷο ει οὖς ,αμ γ αὐ “"}» 3, ἢ ΝΣ εὐ μαδιζαῖιο [μα ' ἃς ᾿ ΡΟ ΆΜΙ ΕΟ 1ῇ στρα πἰάπτη 

ΣΕ Αλδν ονῳ 43 τον πὴ τὶ δὶ τὰ, 22 Εἰ ἢ βιεξ Βοθοτο πιά ἀξοερίιοη!β, 

τ 0 ἃ.--λ 90] (λαὰν (.25- ΟὐἘἪ ς(«.}}} ἜΑ ΣΝ ΡτΔΌΟΪα πὶ ἤπᾶπλ, ἀϊσδηβ : 4015 116, 4] νιναῖ, ἀο- 

2} “ΩΣ ριον ωὖξϑθ (ζὦ 9} ὌΝ δλολι 24. πε ρεγβοίεε Πδυβ ββο! 24 Επ (ἱνὶ δγιης {αι 
ΓΞ ἰφὰ 66} νει με ω Ὁ ,9} ΘΙ κεδεγγθσαηξ Κοῖιδθοοβ εἴ πηὰ]ϊα μαδεῦαπὲ Αἥγτιοβ, 

ἰχ ὑεῖ νεχαδυηὲ ΕΡγδθοβ : εἴθηῖπι ρογιίθαηςξ εἴδη υπᾶ. 

ἴαπλεη Αἴἶγτι! σαρζαπη τε ἀϑάμοεπί. 2 2 Ἐπ εὐχῆς 

γε. 23. (οά. 146 δὼ ὦ 

εν. 24. ς. 9» ἀἰβίηδιο, " ΗΝ 

1014. οσξϑ (οά. 147. ων» Ξ3}} ὑοά. 146. Ἰερε: ΣΡ 

Τριά. Σα9 αἰεγαθθ. Ιδρα .9..99᾽ τἀᾶ, εἰω. 

10:4. Ῥγο ,.3] Οοά. 146 ,,.ο]. 

Αταῦ. 32. ΕΠ Ἢ Οοαιοῖδυς ΒΙδ]οἴμεος Βοά]ειδηδα, ᾿ῃ αὰὰ 1αὐά. Α. 182 Πρπαῖιγ. ο, ὕ,, ἴῃ (ἴα- 

ἴοξο μὰ. 29, ἢυππο (ὐοάϊσεπγ {Ὁ ὩΌΓΊΘΤΟ 1 Το] οσαν!ξ, οἴ 6} 5 διδίεμα γαῖα]. 

ΘΡΘοϊΠλη8 ψΕΤῸ ηιυεράδπι ἐσ μος (οάϊος εὐϊάϊε Ῥαυΐα8, (ὐογηπηεηΐαῖ. (τιῖ, [οπδὸ 1780, ρᾶρ. όο ΐᾳη. 

Ι εἀἰϊοπογα νέο ϑροοιπγΠ ΘΟγπλ ἐπ  πάδπσι8 ἰοςὶ5 (ΘΕ 8 : 

στη: ἢ 2. ΡΙῸ δλαλμονο Ἰῷ Ιερ. διλαλλννο χόττιν, ἡ. Ἶερ. ἰᾳξ 25... ς Ἀααίαξ. ᾿ς δ ίαχβ υ3--ν,, 14. 

Ἱεν. ΤΉ } «αῦλος ων» ἰπῦγυ ἰξτω:---αἱία, δικοί Δλ"} 9... ΧΟ. Ο͵ ΙΧ, δ. ἰ 490}; ἰ.-- Χ]Ιχ, 15. 

ὌΕΞΥ οἶν! «ἰλλο (λᾶς 2- ΧΙ ΙΣ, 14. (ὐνυσεὶ ( «4. ίρυ!--- χιιχ, [ξ. ΝΙΝ »,“4. . ἀρ 

διω0--- χ]ῖχ, 21. Φ[ 5.---λ]χ, 26. (Δλξ9:.}}} Κῶ}. 

Ατὰῦρ. 4. ΕΠ ὁ (οάιοιδυβ Βιδ]ιοίμεςς Βο ειαΐδι ἢ 'ἢ ΄σὺὰ Ηυπίηρίοη 429 ἡρπδίισ. 70. ἴ5τ| μπης 

Ὁ Πυχοσο. 111 ἴῃ 110 (Ἰαζαϊορο ςο]]οςαΐ. γ επῖο, ηαδηλ (οάοχ εἐχμιδεῖ, Αταρῖσα Ῥεπίδζους ἢ! δῷ ᾿πιτῖο 

πΐσαθ δα σεη. ν, αέϊα οἷξ εχ Ν᾽ εγίοῃης στδςοα ΑἸεχαηάτιπα. 8εὰ απδ Ἰδαπππίατ, ϑυσιασαπὶ οχ Ηδῦσαϊοο 

Ψεγποηεπ τεΐεγαμέ, 40.415 εξ τη ΒΙ16]115 Ῥοϊγρίοιεϊ. Αἀ Πευΐζεγοη. ΧΧΧΙΙ, 43, ᾿ἴογαπη σεγηιξαγ ραγίϊουΐα 

Ψεγῆοηΐβ ἀπέξαε εχ ΑἸεχαπάσιηο ; {δὰ 1δ146π), σοπηπιαῖς 44, ἱποῖρὶξ ἄδσπυο Ατσαδῖςα Υ ἐσῆο 1εηυὶ ϑγτίαςδηι 

Ρτγαάιέϊαῃ. "ἢ 

Ὡς ΨΕΚΒΙΟΝΊΒΟΒ τα] χαΐβ, πεῖρα ϑ᾽ανοηῖοα, Ασπιεηῖαςα, Οεογρίαπα, ᾿πέεγρομαπι Τςπέεητίδηι εἰ ἴα π- 

ἴὰπλ Ποη υδιααςθ τρία νεῦρα στα τὴ ΑὙΤΕΚΙ. 

γεπῖο ΒΑ ΟΝΙΟΑ σοίογεπάα εἰς νιἀείυγ δα 116 ἔεπηροτα, ΄αϊδυβ 5᾽4ν: ροΐξ ἔματη ἐπατϊρτα ϊοποην εχ 

Αἴὰ ἴῃ ΠΙγγσαπη δ στερίοηεβ [4185 σοπίεσπχηαβ, αἰιχαοῖ (25 }15 ἀηῖο Οὐχ] πὶ, ἃ 1, ατιπῖ5 Ὠοΐζοσιθυβ ἴῃ 

ἘοΙρίοπο ΟΠ τ ιαπα ᾿ηΠ τ} ππογαηῖ, Ηος γιάεηξυγ ᾿ηάισατο νοσαῦυϊα αι δάδη) Θ᾽ανογατα Δη 4 ΠΠπ.8 ; 

Κρίχ, ἐγεχ---Οὐορ, οὐριμ---- γα νοσαδαϊαπὶ Ροραη, (Ῥοδαη, Βομεηλοαπι) σέμίις, οτῖαγτα νιάδτας ἃ 1.8- 

ἔπ νοοςς Ῥαραπς. Επ χυϊάοπι 8114 σοτηρίατα ϑανοσγιπλ νοσαδυΐα οτιρίηεπα 1 πα πιὶ ρτοάσης. Ιρπο- 

ΤΥ ΓΤ Ποηληᾶ ΠἸοταπ., 4] ῥσὶπλ}5. Π18 τοπροσίρα8 ρατίεβ ΒΒ] οσιπλ (πδπλ ἃ ραγτδυ5 ἰαπέμτη, ΡΙΔΙτετῖο 

ΤΟ] οῖ, νιάδηξασ Ἰποερη6) ἴθ δαγοηίοαπι ᾿Ιηραᾶτα σοπνοίίογαηῖ. Οἰμουπαθθ νοσο ἔπογιηῖ, [τα] απη 

ψεΐεγεμλ ἔαΠΠἴἜα 115 ΡτῸ ἀγομεΐγρο νιἀδῖαγ. ΗΙΘτομΎγηι5 σετῖς ποη οἵ Αὐᾶοτ Ν ἐγ Ποἢ15 ΠἘ|π|8: αὶ ποαὰδ 

15 Ἰηγθηΐοσ δας ΑἸρΡΗΔΌΘΕΙ ἀρὰ 8᾽ανος ΟἸαρο]εῖς!, Πσοὲ συϊροὸ Ηϊεγοπγγηϊδηθ πὶ ΔρΡρο]]θῖασ. Οὐσράιδι]ε 

χυϊάοπι εξ πλ}ε|8 ἀς σαιῇβ, ΑἸρμαδδξιπι 5᾽ανοστιηι ΟἸδρο  εἰσαπα ΑἸΡΒαθοῖο δφοσαπάθγ ΟὙτ]Πσο απεϊχαϊαϑ 

εῆς. {ὐῦίτοχας ἀξαπέυτ 5]ανὶ, δά πλόσεπὶ πδιϊομαπα Οσὶςη τα! ατα. ϑῖ. μαδεπὲ Ηθδγαὶ ΑἸρμαθεΐαπι ϑαπηα- 

τιίαηαπν εἴ ΟΠ Δ] ἀΑϊςο- Ηεδγαίοσαστα; Αταθε5, Ουῆουπ, εἰ ΝΠ Ρεπατα; συγ, ΕΊγαησείαγη οἰ Ματγοη!σαπ1. 

Οτεάιθις οἵδ, 5. Ογη]αηι, Το] οηῖος ᾿ῃ τιῖα 5]ανο- ,δἴῖηο ᾿πΠπιταςαγη, Νὶ οσποηθη, Θ᾽ανοηιςαπη, αυδπὶ 

1ῃ ΟἸαροίτιοι9 ΜΗΔ]Πθιι5, Βτενίασ5, εἰ ΡΙΔΙἴοσι5 ἱηνοηογαῖ, εχ ΠΠογ]8 ΟἸΔρΟ]ἴςΙ5, δά Ππλ]τάιπεπὶ Οτα- 

στ Πλ ἢΠΤΟγΑΓ ΠῚ ῬΓΟΡΙῸ5 δοσεάθῃεθιβ, ἴῃ [Ἰεγὰ8 ΟὙτ]]1ο45, ΠΠεγασπιη 1, ἀπά γαπὶ ΠγΙ]ΠΟΓ 5, δὲ ἡυδγπὶ 

1ρίς γγ]β πῆς ἀυριο τ᾿ηνθηΐον ἔξ, ἰταηροία θ. Οτεά:}}6 εἰξ, ρυϊπιιρεπίατη Ν᾽ ἐσποηεπα 5] ανοπίσᾶπη, 

Θᾶτ {Ο]Πσεξ τη ἰἸἴογι8 ΟἸΔΡΌΪ] ΕΙς 5 {οσιρίδμη, τη 110 τι5 Μ55. ᾿πἰαξξαπι εἴ ἱποοτγεάζατα αἴης δά χαν Του] τὴ 

εοηΐουναΐασα πιο. Ηος ἔρρειἶο οἵ (δασύ θηειθη8. πονβίοτγας ΘΎΣΘΟΙΖΕΤΟ ἸἹπσσρογιηῖ; εἴ δα (Οἤϊοες στζοος, 

ἰοσίθ ποῦ ορίιπηο05 εἴ ἀπιηυτηοβ, Ν᾽ σποποπὶ πᾶπο τεβηχογαπί, οἴ τ] 08 Ια ΠἼο05 Ἐχραηχογιηΐ, 

εὲ {γπίαχιπ δἰ πδπλ (σγθοδηγ ἰηϊτοἀαχοχαηΐ, οἴ γοσαϊετι , οαηχ ἀποθιβ Ραμ 15 ἤπρτα ροῆεῖ5 ταοτς σταςο 



ΡΆΖΞΕΑΤΙΟ ἈΡ ΡΕΝΤΑΤΕΟΌΟΗΌῦΜ: 

ποίδνογιηξς, ϑυπηξ ἰαπλθη ἰἶοςὶ, αἴ σὐοηςί, ΧΧΙΧ, 27, εχ χαῖδιυι8 νἱάοτι ροίεξ τεχίμ ϑ᾽ανοηοαπι ἴῃ Εαι- 

τἰοηα αηᾶ σοτγεέόζατλ ἐδ 6 [ναἴηο.- δαπὲ ἀεηϊχας ἰοςὶ, αὐ ΝΝαΠιοΓ. χχχυὶ, 7, ἴῃ φαϊραβ ἰεχίαβ Ν' ἘΠΙΟΏ 5 

δυ)υίςο τεχίαπι ΑἸάιμπλ ἀηϊςα νιἀεαζαγ Ἔχργι ποτα. 

Νόοη ὀχίαϊ ἰοσῖο ρ᾽υΐχυδπγ ππι5 (ὐάδχ ἱπίεροσ ΒΙΡ]ιοσαπι δ᾽ανοηισοσα. ὈΙ τεσ! (οάϊοςεβ, εἰ Ῥγαχα- 

Ροϊοϊογαπι, αἰ νοσδηίυτ, Πα απίαγ ρ] αγαβ. 

Θιυοεά Εἀϊιίομε8 ΒΙΌΪ οσαπη δἰανοηισοζατα Ν᾽ εἴεσιβ ἂο Νονὶ Τοίζατηςηξι, δο αυϊάεπλ γος ἔποσαπέ, πὰ 

Οἰτορσεπῇϑ οἱ ἄμε Μοίσυεηίε5. Πα Οἠξτορεηῇβ, ἀπηὶ 1 581, ἴῃ (Ὁ]1ο, ᾿πηργοῖα εἷξ Ἰυχία (οάϊσογα δανοηὶ- 

συμ, ΄οηλ (οπίϊαηίιηι8 Βαίίιυ5, ὰχ ΟΠτορεηῆςβ, νΥ οιννοάα Κιονιδ, εἰ Μαγείςο μα] 5 ΝΟ γηςβ, ρτο- 

πιοΐῖοσ Βιδ]Ιοσαπὶ Οἰϊγορεπήμιην, σγαῖα [οηλπι εἰ Μάαρηὶ Ῥγποῖρὶ8 Ϊομαηηις Ν ΑΠ]ΙαννεΖ, Μοίςονιςοηῇ5, 

εἴ ορεζτὰ Μιοβδε]185 Οδγαδυγάα, ϑθογεῖαγι Μάρηὶ υςαι8 ΓΑΔ η125, ργεοιθυβ ᾿πίογροίτ!8 αδοιξαβ ἔμ. 

ϑετναίυγ ὃς Οοάεχ δ]ανομιοιβ τη ΒΙΒ]οΙἤεοα ϑαςσσγοίδηξεε ϑυποάϊ, Μοίους. Τεπιροτε Ῥεΐγὶ Μαρῃὶ, 

{0 Νίοοης Ῥαϊτιασοῆα, Ἰησερία οἿὉ τονηῖο εἰ οοττεδο Ἑά οη5 ΟἸτορεηῇβ εχ δτι5 Οτεοὶβ εἴ 51]ανο- 

ηἰςῖ5, εἴ ηυοάατηπηοάο Ἰυχία ΟὈάισεπι ΑἸεχαηάτιπυτ εχ Εἰ τοης Οὐταῦδι!, φὰς τεσυΐ εἰ Μοίσαυξ, ἴῃ ἕο] το, 

ἅΠΏ0 1731. (Οοττγεδζογιαπι πξα ἃ ΒΙΌ]1ςο- Θανοπίοατα Τεγναῖοῦ ἴῃ ΒΙΘΠοἴμεςα ϑγποάαὶ!, Μοίςυδ. 

ΑἸϊα Εάιεῖο Ν᾽ γοηὶς ϑἰανοηΐοσ ργοάϊε Μοίουκ,, ἀπο 1750: εἴ [οτίία ᾶππο 1762. ῬῬΓΙΠΊαΠ) ΟΧ ἢ]8 

ἀυαδθιι5 ροήξγεπηι5 {αὉ (τ]ὸ 51αν. Μοίᾳ. οἰζβηγιβ. 

Μψεγῖο ΑἈΚΜΕΧΙΆΘΑ υτε τείοτοπα νιάείυγ δὰ Π]ἀ ἰειηρυβ, αὰο Μιείτοῦιβ, Ατπχεπογασα Κορίθυς 

ναταζάαϊο, εἰ Ατίδςι ᾿Ψν, ἃ ϑϑοσεῖ!5, ΑγπΊθἢ}8 πονοβ οῃαγαέξετοβ Ἰηνοηῖ ραϊο φαϊπίο ἱποιηῖο. (Οοηΐε- 

ςεσπαηξ Ν εγϊοπετη, αἱ Ἀπΐογια ἀοςεῖ, Μιείτοδυ5, Μοίςβ8 (πογεποηῇβ, Πᾶνε ῬΗΠοίορμας, Μαγαθτγει, 

7ομαπηςεβ Εκεϊεμπίι5, Τἰοίερμυβ Ῥαϊπεηῆβ, εἰ 411}, οχ δυξιοτιιας Μάαρῃὶ [(8αςὶ, Αὐπησποόγαπιὶ Ῥαϊγτοῆξα. 

Ιπτετγργοῖδει πὶ ϑϑοτγα ΒιΌ] 1, ἃ Ῥγονετγθιογαπι ΠΌτο ᾿πιτῖὰ πὶ απχεηΐεβ, ἀε νεγθο δὰ νεσθαπ ἰυχία Εἰχεπι- 

Ρἷαγ Ογασυπι δοσυτγαῦ Ππλὰπὶ ΡΠ είο ροίξ ΕΡΒοίηυπι (οπΟ]ΠῈ δ] ]δέα πη. ΝΌΓα γοτγὸ ροίξ οδιτὰπὶ εο- 

ΤᾺ), 411 ἤᾶης Ν᾽ ἐποηςτη ςοπίδοεγαηϊ, υίχας αἀ τοπηροτὰ ΗἩδιίοὴ!5 δρὶ5 Ατπηθηῖς Μιποσῖβ, σοὶ ΟἸ]ςῖδ, 

(φυὶ ἔς Ῥοπιιῆς! οπιᾶηο {δ]εοιῖ, οὉ 80 ἅππο 1224 υἱηυς δὰ δΔηπαπι 1270 τορπαν!) Ν᾽ ετῆο Ατγπιθηϊαςα 

Ρυτὰ εἴ ἱπχηγαΐαϊα ρετηγαηίοτιϊ, ἱποοτίαπη οἰξ. Ηδιζοπθπλ δυιζογω πγι]τ1, ἐξ ῥγαοῖραε Γ,δοτγοζίαβ, νἱξαροτγαηξ, 

ηποὰ Νεπϊοπεπιὶ Ατπιεπιδοᾶπὶ δὰ Ψυϊραίδπι τοβηχο; οἵ 4ιεγαπτῸΣ εχ τεσοηῆοης Ηιξοηβ οπηπῖα {6- 

αυΐοτα ἐχογηρίδσια εΠυχς. ιοᾶπη ἐγρο ἀυοπηοαο τοβ [6 Βαῦδεῖςο νἀείαγ, Εδιίο 11, 4ὰὶϊ αράϊοαῖο Ιτηροσῖο, 

ἴῃ Μομδοδογαπὶ οτγάϊπεπι (ς σοηέα]ε, εἴ τορυ]ατα 5. Εσαηοιίοι ῥγοίςῆμϑ εἰξ αἤπαπηρῖο πογηῖης [ομαπη 15, τὸ 

κείμενον Ν' ἐεΓ[ΠΟΏ15 Ατηγεηϊδος δὰ νυϊραῖαπλ Ὗ ἐγποηθπὶ μαμὰ τγεδηχιζ, πεαὰς εἴϊαηὶ Η!οτογται ῬγαίδΟἢ 68 

ς ϑετηοης [,δἴϊπο ἴῃ ᾿ϊησυᾶπι Ατγηλεπιασαστα σοηνοσγεξ,. ἰὐγατασας ἀἤσηλαξς Γ ΔοτοζΖιι5, εἴ ε].5 δυέζοτιζαῖο 

ἀεοερῖυβ ΟἹ. Αἀϊετ, ου)ὰβ νἱάς Μυίευπι Οὐβοιπι Βοτγριαπαπι Υ οἰ Πἴτι8 1] υΠγαῖαπλ, χαοά οἀϊάϊε ὅπηο 

1782, ἴῃ ποῖ! δὰ ραρίπαπιὶ 159. 68 18 Ἷε μαροῖ. Ηαΐτο ΜῈ Ἔχοπηρ αὶ, συοά εχ αἷϊο, Ππίτο ἴῃ ἀππο 

120 ς, ἀείοτιδι ἐοςεταῖ, Ῥτίβεοηςπι πηοίσιοαπλ {πα τηᾶπὰ δάίοτιρας. ΕἸΠῈ ἢας Ῥτγαίαιιο Οἀαγιτι νοὶ (ἂσ- 

τάξη ταγιπησαπι, σοηίϊδῃ5 113 ἀμ] 15 : οἵ δυ)ι8 Ῥγαίβτιοπιβ Τὰπξ Αὐπιεπὶ Δ ΠῈ ἀπιδηξεβ, αξὶ ταᾺ]Εὶ οδπὶ 

εἀϊίοαπί εξ ἴῃ πιογλογιὰ τοποαηῖ. ΪΝΝΙΒῚ] νετο, φυδπίυπι ἐγαοτο ροίΠηγ, εἰξ ἴῃ πος (αγηλης, φυοά ἤάοτα 

(λοϊαὶ Ηαϊτοηετα απὸ ΒΙΌ]14 Αγπχεηίαςα δὰ Ν᾽ εγϊοηοτα Ν᾽ υ]ραΐαπλ σογγεχηῖῆςδ, ἀὰϊξ οπλη 68 ΗΠ Θσοηγγηὶ Ρτω- 

(λιοηε8 ς 1[»ϑξῖπο νογιηῖς, δὰϊ ἀσπλαπα (αποά αἱ ϑοβτγοεάοστυβ ἰπ Ὠηεγὶ. δά Τμείδυτ. ἰηρυε Ατπλ. Ρᾶρ.. 

60) ΒΙΌΠια Ατπιθηϊασα ργορτγῖα γηᾶπὰ ἀείοτρίης. Ηΐς ρογίπεῖ, αξ Ἰεραῖον {ὐπινογία 5 ΒΘ] οἴδεςα ΒΙΡ- 

Ἰιοα 1 1τεγαῖαγαθ, ρᾶγίο χυᾶτγία νΟ] 115 αὐαγί!, δὰ ραριπαπ) 641 ; εἴ ἀς 118 φιξ ἢϊο ἀς Ηαϊΐοῃς ἀἰχιΠγι9 

ςοπή!]εηάυ8 αυοαις οἷς (]. ΑὙΤΕΚ, τῇ δ)08 ῬΒΙ]οΪοριοο- ττιοιβ Μιος]]απεῖ5, ἴῃ ἐπεπηαῖθ, Επχδη δαῖτ! οης3 

αἰαυοὶ Ἰοσοταηλ ἴῃ ]δοοῦ. σεοτρ. (τ. Αάϊος Μιίεο (υῆοο Βογρίαπο ν δἰ τέγι8 {ΠιΠξπγαῖο, ἃ ραρ. 1.28 δὰ 

Ῥᾶρ. 146. 

Οοάϊοςβ Νεγῆοη!ϊς ΔΑΜΕΝΊΑΟ,Β, συογαπη νατῖδ ἰοδτιοη68 ἢϊς φἀδηΐατγ, ἢ {πηξ ; 

ἼΑτηλ. 1. ΕἸ ε Οοάϊοιδυ8 τοοθητογιδυβ ΒΙΒ]οῖμεςε Ῥαϊαϊιηας ΨΙΠπἀοθοπθηῇ8, σὰ τ Πυπηοτο 3270 ἢρ- 

μαῖυ5. ΠΠροητηγε δὲ ΡΟ] ΟΠοτσιπης τη 11 6Γ18 σΌΓΙν}8 τυ πυ τς 1}}}8 1θουϊο χν τ, αὐ νιἀδξατγ, Ἔχαγαίι εἰξ, 

Οοητιηεῖ Ν εῖυβ Τοίαχηεπίυπ, εἰ Τεϊαπγοπίαπη ἀποάφοιηχ Ῥαϊγδγομαγαπη. [ 1ζογο 1Π1018[65 σαριίαπι 1Τπηξ 

τα) αἴσα δβ, πλῖηϊο ἐχαγαῖδο, οἴ ογπαῖθθ. [πιετρυπέϊιοηεβ ππί, ραηῃέϊατα, νιγρα]α, δὲ ἴῃ ἤἥπε ΠοΟΠΊΠγαζι ΠῚ 

ρυπᾶα ἄμο. [πὰ Ῥτγείβιιοης δὰ Βάϊθοημςπη Μοί8 (μβογεπεηΐ8 Ασπχεηιδοο- τη η), ̓ ψοπά! πὶ ἴῃ αυάτγῖο, 

ἀηπὸ 1736, πιοηςηΐ Ἐταῖγεβ ἮΝ μΐοηὶ, (οάϊσειαι Π] τὰ στδοῦπι, ἐσ αὰο Μιείτοδυϑ εἰ 5οο! ε]8 οτῆο- 

ποπ Ατιποηϊάσαπὶ σοηίεσογαπμξ, Αρορταρῆυσπι Ἐς Ηδοχαρίοτιπὶ ΟΥροπίδηογιπι, αἴας δάσο Αὐπγεηϊα- 

«απ δ᾽ οὐποηεηλ ϑαάοπι δἀἀιϊαηγοπία Πάῦετς, χα Οτροπθβ ς  εγίοης ὙΠ ΠΟοΟαοΙΟΠΙ5 1Π δητ]υᾶπι δερίαᾶ- 

σιητανίταϊετα, Κ' εγποποτη αἰυπηρίεταῖ. Ηος γεγο υἱουηαὰς πὶ, σετίατα οἷξ (οάϊσειη ἤσης Αγπλ. 1 4]1- 

χυδιάο οὰΠ} Οτιροπίαπο ᾿Αἰξεγιίςο, τς ἀϊοα ἐξ οαπλ ΟὔοΪο φυοαὰς, ἀἠϊπίησαι. Ουοαὰ Αἰξογσιπη νἱάς 

᾿χοὰ, χχχῖ!, 23 Χχχιν, 39. υοαά Οδοεϊυπι, νἱὰς Εχοά. χχίχ, 29. Ἐπ αυϊάεμη (οάεχ ῃἰς ὀχ δεῖ 



ΡΕΑΞΕΑΤΙΟ ΑὉὐ ΡΕΝΤΑΈΕΌΟΓΗΥΙΜ. 

Τιεὔιομο8 Ηχδρίαταϑ χααίδαπη, ιεβ 'ἰπ πυ}1ο Οοάϊοε Οτᾶοο τεροπυπίατ. ΕΣ ποίᾶ δὰ σαἰσθηγ ἢ) 9 

Οοάϊοι Διτηθηΐδοὶ ἀρραᾶγοῖ ροῆοηογοβ 6)}05 ἀαυαπάο ἔς, Ατυγεητχ ΑὈγαμδτηατη Ἡτσομάνοσῃ; εἰ Ταοο- 

θα πλ ϑαςσεσγάοϊθηη Ασγλεηυγη (481 Πα δηλ λοῖξ 16 απο Οοάϊοεπι ἃ ργϑάϊεϊο Δοςερη{6) Ππιῦ διριηάο 111 

Ἀερο Ῥοϊοηϊς, 1. 6. ᾿ηἴεσ ἃῆΠη08 1587 οἵ 1632; εἴ ἀειπάς δίθρβαπασα Δΐμδοποηιεζ, (μετ Ζατγηοίς!- 

᾿ εηΐεπι ἀῆηο 1696; εἰ ροΐξεα, αἰ οτεά!}]6 εἰξ, Μομαίϊζεσιπι δ]᾽ αυοὰ Δθο]ἕατα Ζαπηοίς!!, εχ αὰὰ (ἴν:- 

(αἴ τὴ Βιδ]ιοίβεζαηι ψιπάοβθοπδηΐίειη ἀπηο 1780 ᾿Π|αῖ8 οὐδ. [Ιἡ ΝϑπΊοηθ ᾿γηρτιπλὶθ τ δα Οχπκισθῃ 

ΒΙὈ]Ιςατα, (οάεχ πϊο ἀπὰβ Ἰηΐαγ Ογηϊ πὶ ἐχετρίαγιι πὶ Ασὐηγθηϊδοογαπι ας νιάἀδίατ, 

Ατηχ. 2. ΕΠ (οάεχ Ἐκοϊοπαίίους Γἰταυγρίοσυβ Οὐσσποῦιι ΠΠππτ|8 (ὐδποπισοσαπὶ ερυϊατίαπα. ϑαηῶιὶ 

Δυρυῆιηι εἴ δαηέϊι ΕἸογίδηι τπ Αὐήτα. Τὰρεγοσθ. δοσιρῖαβ εξ τῇ πηθηλῦγαηδ, 1η 16 γ15 ΑΥΠΊΘΩΪας18 τὸς 

τα πάϊ5, ἃ δεσρῖο Ργείογίοτο ἱπ Μείσοροί! Μαρυπῖα δῆποὸ Οἢγ. 1391. ἴσι5 Βυ]α5 Οάιοῖς (]ΠῈ ρὲτ ἀϊ68 

Ῥᾶυςαβ ᾿τηρεΐγαγι ροΐζυϊῖ, δΐημε δάθο νᾶγιδ ἰςέϊιομςβ ἐσ 60 Ἔχοογρῖθ ἐπογαηΐϊ ἴδητιη) ραυςες. 

Ατγῇλ. 3. Εἰξ (οάεχ Βιδὶιοίβεος (ἰαἰδμδίεηῆβ, Ἀοπγδ. δϑογιρίαβ εἱξ, Αάΐδθγο τεῆς, ἀπο 512 Ατηλε- 

ὨΟΓΌΠ., ἃηΠη0Ὸ (τ. 1063, δηΐς αφυᾶπὶ Ηδιΐο Ν᾽ ἐἀγποπογα οογζεχεγαῖ, Εππὶ σοηίυ]ιῦ Οτεροσῖυ5 ΒΑΡ] πδητὶ 

Ριγοξεῖοτγ ρας δοτρίδηθ ᾿ῃ (ο]]εριο ἔὐσθδῃι, βοπλχε, σαπὶ τοῖο ρεης Εχοάι [1δτο, δὲ δου 6 νᾶσῖᾶϑ 

(ὐοάιϊοιῖς μ)}5 ᾿δέϊιομο8 σοί] 8. 

Ῥοστο, (ὐοάϊευτα αἰϊοσαα Θυπμάδοϊηχ Αὐπγεηιασοσιηλ νᾶσιᾶ5 ἰσέόϊιομθβ τῇ Τὰ Πα! π) νοςαγμ5. Εἰ 115 

ὉΏῸ5 Τοτρία5 οἵὲ [6 Ζεηϊα, ἀηπὸ Οσ. 1269, εἴ ποῃ μαῦεῖ Μαοομαδεογαπι ᾿ἰῦτοβ. ΑἸ18 εχ 118 {τ ρίυϑ 

εγαΐ 813, δῆπο (ἢγ. 1293, εἴ ὕοῃ βαδεῖ [(6Δ18πη}, εἰ Μαοομαθδοόσιηι ᾿ιἰθτοβ. ΑἸτ8 εἴ]8πὶ εχ 118 {στρῖαβ εἱὲ 

εχ ραῖίε 'ἴῇὼ Μαϊυία Ογρτεῖ, ἃς ρατίς δὰ 1 ἀγυργοποση, ἀῆπὸ (τ. 1305. (ὐράϊςεβ ἢ: αυϊηάδοϊ) ογαπξ 

Οπεπίδίεβ, εἰ ἃ ϑεῖρίο Μαῖεα, ϑυρεγοσο Μοραίζογιι Ἡ!ϊεσοίο  υ πλιΐδῃὶ ἀηπὸ (τ. 1773, δα)αῖο 4 ἀοᾶο 

φυοάδη; Πθοπλὺβ χα: Πίάοοπο, Η]δγοίο υ πῖ5, αἴ οτοάο ἐχυϊάεπι, ἔπεσα πε σο]]αἴι. [πα ΒΙΒΠΟΙ Πεςατ ϑοςίε- 

1815 Δ]1ο}115 ΑΥΓΩΘΠΟΣΆ ΠῚ ΟΠ ΗΜ ΔΠου Πα ( ομήϊαῃεποροὶ! ἀδνεηῖξ 4 (οἸ]]δἴῖο ; εἴ 6)}5 ΔΡΟρΤΑΡΏυΓ, δ0- 

Ῥασίοσο ϑοοιθίδειβ ἀϊέϊε τέσ ουταηΐο, ἰδέϊα τι οἱὲ, δὲ σὰπ δυϊορταρῆο Μίάαϊεθ, ηο οπΊηϊα [6 τεέϊς μαρο- 

τε, σοχηρατγαϊαηι [ϊξ, 15 αΠλπὶ Ὠ0}}1.5 Οροτ5. [)6 (οάϊοιθυ5 Ατηγεηϊαος γεσήοηιβ Παέξεηυβ. 

Θυοά δὰ Εαπιοηθβ Βιδ]ιογιηχ Αὐπιθηϊασογιπὰ διξηεῖ, 4115 ποΐαπι εἴ, αυοά Ἑαἰτο πᾶ Ρτοάιοσι 

Απιεϊοάδηγι ἴῃ ξοσηγᾶ Πααγεὶ ὨΊΔΊΟΤΙ8, ϑηη0 1666, 6 οὐτὰ {ΠΠ|κη| Ατοδιερηςορι. (]. ΑἸΤΕΚ, ἴῃ ορυΐςυϊο 

ἴχο 1)ε Οεογριαπα 1 ̓ ἰοεγαΐαγα, εἀϊῖο ΝΊΠἀοΌΟΠΙ ἀππο 1798, ἢ ΡαρΡΊΏ8 ἃ 225 88 220, ἔετα ἰςαυεηξια ας ἴοπηο 

τοτο, ρᾶρίῃα 62:2, Ἡ!ἤοτις Ατηεηξ Ῥαΐσὶ5 Μιοῆδ6115 (ἰάγηῖςὶ ἴῃ σᾶ Ατγπηγεπιαςα Ν᾽ δηςεί}!5 δα ϑῆηα 

1785, ὁχοογρῆς. Ερηοορυβ8 Ν αὐίαθιεά {ΠΠ|Κδητ18 παῖιι5 οἱὲ Πραἤδπὶ ἅπηο 1063 δεγᾶβ Ασπηεπογαπι, ποτορα 

1614 (βγη δηογαηλ, ραγεητιθιυβ Ασῆχθη!8, εχ Εσινᾶπο τυἶτα Γδγοπτιιιβ πγαϊα 1 ας 18 118, φυιϊδιυβ τερηδνιξ 

ϑοβδὰβ ΑΡδᾶ5 Πραμαπι. ΡῬγο ε͵8 εὐποδίιοῃς οὐγᾶπιὶ ἀρεῦαΐς (Ουδογπαῖοσ ὈΖυϊεηῆβ8. Οὐ Ραϊσιασοδα 

ΜΜοίς ρσοίθδιι οἱὲ ΕαΖιαιαζιηυηγ, εἴ ᾿πὰς στενεσίμβ οἱἕ Πραπαηασα. δεάεηϊςε τῇ τῆτοπο Ῥαϊγιαγοῃαὶ Ῥἢϊς 

ἸΙρρο, γοσδίυβ8 εἷξ {Π]}κἀπὺ5 δὰ ΡΠ ρρα. Ηος ἴεπιροτε, 1634, Ῥαυΐι8 Ῥιγου,]]5, Πογαϊπίςδηι5, 88- 

ἀετηὶ τῇ (ὐαἸαῦτια παῖιι5, ΜΗΠοηδγιι πὶ ἐρὶξ τὼ Ατγηςηϊα, δὲ λα] οβ ἔσοϊεῆφ (στο σε δάρτερανις. ὈΠκὰ- 

τὰ5 ἱηποίαϊς Ῥαιϊο ῬΙγοπγ4}10, ἃ αὰο δα βάστα (αϊμοϊ!σαπὶ τεδιαέξιβ ἔμϊξ, εἴ τὰ Βοιδηζι9 ἘΠ ατορδεοσγαπ) 1ῃ- 

ἀπαᾶυβ. Α Ῥαιΐο Ριγοιμα!ο {Π]}|κ8πι5 ἀϊςεδας Ἰιησυδηι 1, δἰίπατα, εἰ Ῥαυ]ι5 Ῥιολ81} 8 δ Ὁ]Π]ΠΚαπὸ ρογ- 

ξεδιοτεσι ποιέεται ᾿ησαθ Αὐπχθηϊᾶσρα δοχαίγεδαΐῖ, αἴχας ἀΐοζαὰς πχδηη) δἀπγονεῦαξς δα ςογγίσεπάα ΒΙΡ]14 

Ῥειηοσγατα [πἰεργεΐαω. 501 Ῥαιϊα5 ΡΙτοΠΊΑ]}ι.8 αυδῖαοῦ ἀπη18 1 ΑὐπΊθηϊα σογηπγοζδξιβ βαΠδξ, ἢ Οεοσ- 

σίαγα ῥγοίοέϊυβ εἴ, ἱπάς ἰὴ Ῥογίασῃ δὲ δὰ (οπήδηξθοροίιπι ; ἀδγατι τῷ Ῥοϊοηϊα ποροία Ατγαθρογα τ), 

Ῥαιϊγέαγοβ ΡΆΠΙΡΡΙ, εἰ Ῥαρᾷ Κοπηδπὶ ουταγιί, Ῥαυ]ι5 ΡΙτοΙλ4 115, ογαάτα τεάυχ ἃ ηο σε Αὐππεποσυ πὶ 

1686, ἀηηο (τσ. 1637, δἔξι εξ ἴδοι (οάϊοοιι Μϑ. ΒΙΡ] όσα Ασγηθπιδοογι), ασοπὶ αυοά εάετε συρετεῖ, 

σοπίαϊε ]ὰτὰ σατὰ [,αἴπα Νεγήοης Ψυ]ραῖα, οἵ τα σοτγεέζατα ( ἀγάϊπδ!δθ8 (ὐοηρτεραῦοη!β ἀς Ῥτγορα- 

σαηᾶα ΕἸάς (γαά!άϊε, υἵ δαπὶ ργεῖο Τὰ]! σογεηξ. (ὐἀγάϊηδ]εβ, ἀπ ἀθηξεβ σογγοξμομιδαβ Ῥδυ]} Ῥιγοσηα}]!, πε- 

σοϊίατ ΕΜ πΟΠΙ8 ἃ 16 ἀγαούθγαηῖ. Ῥαρὰ ἱπηοσθηζι8 Χ, ΒΏΠΟ ΑΥΠΠΘΏΟΣΙΠ, 1001, ᾶηποὸ (τ. 1642, Ραιι- 

ἴμπι ΡΙγοπηα πὶ σὰπὶ συδέαος Εταϊσιδυβ ἴῃ Ατὐηγεπίδπλ δὰ Ῥαϊγιάσομαπλ Ασγηεπογαγτα ῬΏΠΙρΡΡατα ἀεϊερανιε; 

δι Ῥαυΐὰβ δάδο ἐδ] οῖἴοσ πϑροζαπχ ρος στα, αἴ ἄπηο Αττμσποτυση 1ορό, δηποὸ (Ὦγ. 1647, Ῥαῖτγι- 

δτοδαια ΡΒΠΙΡραΠ,, οατὰ νιρίητι φαίπαὰς Ερςοριβ εξ οέϊο θοέξϊοτιθι5, οὈβάϊεηϊα Βοπηϑηὶ Ῥαρδ 1α}1- 

οεἴεῖ, [π Ασθηΐα δὶ τορεγ ες 1Κδηὰπὶ, γα] ἀς οοττεδίαης ΒΙΡ]οσστα Ατγαθηϊδοοσγιτ στ ἐο 10- 

οσυΐι8 οἵξ ; αἴφαθ υΐεταθα ρ] ατίεβ ΒΙΌ]16 σοπιρατανοσαηξ, νἱτῖα ρταρ ῖςα Ππυ]οσαπῖ, δὲ Πα νοσαθι]α {ιδῆι- 

τυσσιηξ; 1εἃ Πιριηάς τηξο]τοϊξεσ, συοά μος γόσαθα]α αἰϊοηατη Πσηϊβοαρίομεπι ᾿τες 16 ἔσσγοπί. Ἐπ δςος 

ἢϊς 216 οοτγοξζυ8 (ὑοάοκχ ες, δά φιοσ ὈΤὲΚαπιβ ΒΙΌΠ4 Ατγήχεπίαοα Απυπεϊοάδλγαι τ666 οἀϊάϊ. Ῥαΐον Μι- 

οἤα 6] (Ἰάπλιοι (1. 6. Ῥαΐεγ ΜιςοῆδεΙὶ Τλαπγαίσε 5) παΐῖαβ μὲ ἑογίς ᾿ασηδίοι, παπο (ΟΠ ΠΑ ΠΕΙΠΟΡΟΙΙ ἀεριε, 

Ψ  ποί5 οὐ ἀροτεῖ, πα (ὐσποθιο Μεοδξατγιμ ἴῃ [πΐ]ὰ 5. 1,Ζατὶ, εὐϊάϊε Οτγαπυπγδξισαπη ΑΥΠΊΘΠ8ΠῚ 1ῃ 

οὗξανο, ἅπη0 1779 ; εἴ Ηπῖοτιατα Αὐπλθπαᾶτα ἴῃ ἔγιθῈ8 {0118 νοὶ] θῈ15 1ῃ ααατίο. 

ϑοουηα ΔΙμηθηδςογαγτη ΒΒ ]οσασα ἀϊτο ῥσοάμε (ομβαμεηοροὶ!, ἀῆπο 1.705 ἴῃ χαατῖο. ἘΠῚ πῶς 



ΡΕΑΒΞΕΑΤΙΟ ΑἡῬ'Ἔ ΡΕΝΤΑΤΕΓΗῦΜ. 

Ἑδιτο Οοηήαπειπορο]ίδηα (ο] ὰπὶ τε ιρσγεῆο ΕιτιομΙ5 ργράιθε Αὐαεϊοάατηεηῇβ. ΑΠΠγτηανεσαπε μος 

Ατηχοηὶ Ψιγὶ Ἔτι παῖ, ργαοῖραθ Ρ. Απηαηϊας Οἴάσηρα, Πϑοέξιτηυ5 [αττογ στεέροῦι Ναγιοκιοηῆς. [2 ε- 

Τοτιρεϊοπεηλ δοςσυτγαΐδηχ μὰ} 5 ἙΙτΙοη15 ἀςεάϊε (]. Βγθάεηϊαγρ, τα ἰληινεγία! ΒΙθ]οίμθοα ΒιΡ] σα Γλίετα- 

τατος (Ἰ. ΕἸΟΏΒοτηι, δα ρασζίθτα αυατγίαπη νΟΪ ΠῚ] 18 αᾶγῖι, ρᾶρ. 64 εἴ 44. 

Τογα Ἑάντιο ΒΙΌ]οσιιπι Ατπλεπιδοογαπ) ρῥτοάμς Ν᾽ επεῖμ8, Ιη ἔοϊο, ἴῃ ἃπη0 1733, ουτδηῖε ΑὈδαϊο 

Ῥεῖτο Μεοοϊνίασ. Επιαπὶ ἤφο ἔάϊτιο Νεπεῖα δά Ἑάϊοπετα {Π|καπὶ Αμλήϊοϊοἀαγηθηΐετ ἐχργεῖα εξ, φυοά 

τρία Ποίιπηπγυβ ἙΕάιτος Μεςδιῖατ αἀ ἤμογη πιὰ: Ἑ Ἰτοη!8 ρσγοβέεςοσ. [Ι͂ὴ πᾶς Εάιτίοης γηᾶγριηὶ τδῃ- 

ἀδηίυσ αυςεάαμη ἰεθπιοηςβ, χααρ αὖ Ατγπιθηιᾶςο τοχῖα ἀϊνογίς ἀδευηΐῖ, εἴ ουτὰ 1 ατηα Νεγήομα Ν᾽ υ]σαίὰ 

ΓΩΑΧΙ ΓΆΔ ΓῚ ρατίεπι οοησοσάδηϊς. 5 ηξ ΠΙΠ]ΟΠΛΙΠ}5 εχ 15 ἰφέξιοηιθὰ5 αἰηπδρ, οατὰ εσίοης Ψυϊραία 1 δἴιηα. 

ΠΟ. Ποῃίεητιοηζαβ. 

Ρτγοίεέϊο, ἰἰσος τοχέσ τι Ατπιοπίασαπη τείογπηαϊαπι ἔα δὰ Νεγήοπεγη Ν᾽ υϊσαΐαπη νἱάεγι ροῆπξ εχ ἰες- 

(ἴοπα εἴα, χυαηὶ δὰ [,ονιξ. χν, 19, μαδεῖ, εἴ εχ εο, χυοὰ ἴῃ σαριῖς ΝΌΘΟΣ. ΧΙ, σοπγπγα ΓΟγΓ ΓΤ ὉΠΟ]5 ἴῃ- 

οἰυάαῖ, στ Ιάεπλ σοπηηα τ ὉΠΟΙ5. ᾿ποΙ απὰπλ τη Ν᾽ υἱραῖα, ᾿πηρτεῖῆα Ψεηθίι8 ἀπο 1732, ΟΣ αυο ἰοοὺ οἵ 

ΠΟΠΏ111}15 4115. σγεάιδι]ς {ἰ, Εάιζοτοβ Ατγηγεπίαοοβ πδήςσα Ν᾽ υἱρσαῖες ΕΟ π τ. σογᾶπιὶ οςι}18 μαὈαΠῖε, εἰ 

ὩΟΏΏΏΠ]α, 14] ην φυοδά εἐχίοπογοπι ἔογηγαπχ, Ὁ εα εογπηαντῆς ; τάπλεη ἀιοεπάππι εξ, ΕΠ ΟΠ 6 πὶ Ασπλε- 

πἰδοαπὶ Μεςοβιϊαγοηίομι εααϊ ογάϊπετα ΕἀΙτοη 58 Κουλαηδε τη ρσίπηο σαριῖο ᾿ἰδγ ἸΝαπιετογαγω, εἴ οοπγηχαῖα 

24, 23, Ποιητηδι} 37 ροΐζροπεγε, οὰπὶ ἴαπιθη ψοσγίο Ὑυἱραῖα ουπὶ  άμποπε Ηεχαρίασι βοΐ, εξ ροηαΐ 

βεπεσατιοηει Οδά ἢζαϊπι ροίξ σεπετγαίοπαπὶ Θιτθοη 18, εἴ ἀεἰηάς Τ] απσαΐς σεποταιίίοηθπὶ [αάφ ; φυοά 

Ἰῃάϊοῖο εὐ .}Καπυτὶ πο οπλπῖπο Ν᾽ εσϊοπεπι Ασπλεηϊᾶσαπν σὰπὶ δ᾽ υἱρσαῖα σοηογπηανηῖε. 

Θυατγίαπι Βάϊτιοηε πὶ Μεοβιζαγιξαβ συγαγε Τογροῖι, απίο δ] ]οῖ ἀπ ηο5 ἔαγηδ ρεγογοθαις. Θεά ΘΌΡΕΓΙΟΥ 

Μεςβιίασιξασατιλ Ῥαΐεγ Απίοηϊι5 [Ποικαγάαϑ πι}}} δάμς νοὶ ἀθ ᾿πιτιο Ὠυ)}05 ΕΠ εομ 8 σοσηπλυηίσανις ἴῃ 

ΕΡΗὮΟ] 15 ἀοέδι5 πυροῦ δ Π|ο δὰ (]. Δτεαῦμ ἄαῖι8. 

7ασοῦυ5 Νιήθοηι5, (4υιϊ τοῖς Εαΐοίιο ἀππὸ (τ. 3.50 πιοτίιιι8 6(Ὁ) 1. δογηλοηιθυ5 Ατὐγλεηο- 8 [1η18, 

ἘἈοχγηδ ἄπηο 1756 6ἀἴ15, γαυϊζα Ἰοσα ΒΙΌ] σα ̓ π Ἰησυα Ατπγεπιασα Ἰηϊεγροηιῖ. Εεο νϑγοὸ ἔοσίδῃ 1116 εχ 

τεχίι ϑγγίᾶςο ἴῃ πριᾶπλ ΑΥπιθηϊασαπ, σοηνοσς ; πᾶπὰ οἕ ροίξ "]ὰτὰ Μᾶαρμυ5 Πἀδοὺ5 εἰ Μιείτοριιβ {Π}}- 

1ιογ ἐςσεσαηῖ. Ηδξ νεῖο δρυὰ Ϊδοοῦατλ ΝΠ δε μὰ πὶ οἰζαῖομ 65 δα οπλῆϊηο ῥγοτογηλοηἀδ. νἀεραπίωγ. 

ΑἸιχυα οχ 115 (διη46 τυ λῸΓ. 

ψεηῖο σξοκοιανα τεέϊο, αἱ ρυΐςηλ, τοΐεγεπάα εἰ αὐ πεσυ]απὶ φαϊπέμπι, φαο Μιοίτοδιιβ ργσο Οεοσρία- 

ἡ15, [εἶξε Μοίς ΟΠογεηςηῇ, πονοβ οἰϊαγαξζεγοβ Ἰηνεηογαῖ, Οὐ ογρίδηι, Ἔχε ρ απ Ατπηθηογαπι 1Πγιῖαῖι, [- 

γεης5 συοίάαμη Ἰάοπεος Αἰῃοηαβ δὰ ᾿ραδπὶ Οτασαπη δἀά!ςεπάστῃ πυιίεγαηΐϊ : εἴ 11 ροίὲ σεάιταπι ΒΙΌ]1α 

ϑάοζα, οἵ ᾿ιἰῦγος Εοϊεπαίξισοβ Οταοογαπη, εχ ἰἰησαὰα Οτεσα ἴῃ Οεοτγριαπαιαι σοηνογίεσυπε. ΪΝΆΪΠΌΙ νοτο 

πογηϊηᾶ Ὠούατα [ηϊεγργεΐατη Οδογριδηογαπ) ᾿ηνεηῖγι ροπηῖ, οι Ββαδεηΐζαγ ἀρυὰ Μοίξῃ ΟΠοτγεπεπίε ; 

πραὰς 1Π|4 ροζυϊξ ᾿πάϊςαγε Οτερογ Βαρῃπαηῖι, ἴπὰ (Πδοτγρία ρατοητιῦυ5. ΑΥΠΊΘΩ18 παξι5, Ππσαδτατη]ὰς 

Ατπιθηΐϊασε εἴ Οδογριδηα: Το] ΘητΠΠπγυ5, Ῥτοίεϊος ᾿ησυα; Οὐ οτρίαπα οτησ τὰ (ὐοἸΐεριο ὕτθαπι. [ἢ οὀρεζε 

τατῇτηο (ατῖ]5 Ζεδοντοῦα, (ατίε! δ ̓ Ἰογιὰπι σογήρ]εχο, ἃ ρτιῃςῖριο ααυς δά ΧΙΙ 1 ουϊα τ, π1}}] ἀς [ἡ- 

τετρτοῖθυ5 ΒΙΔ]Ιογαπι (σδογρίδη!5 σοπγΠηθπγογαῖιγ; ἢᾶπὶ Ῥ᾿. Θιορμαμα5 Αὐξζδηάι], Τὰ πγηγὰ5 εἰξιτηᾶῖοσ εἴ ἀ1]}- 

βΕΠΌΠΙηγ5. ἰςέϊοῦ ἢυ)υβ Τρετιβ Ὠμΐζοτιοι, ησαοὰ εχ ΒιΙθ]οίπεςα {ο]εέϊ τα εἰ Ἰοσυρ] εἰ ΠΠῈηἃ Οαγάϊηδ]!ς 

δίερμαηι Βοτρις οδτιπεῦαῖ, ποπληα Ιπξεγργοῖα πὶ (σεοτριαπογὰπλ Ῥτγοίεογι στεροόγιο Βαρπδητι τη! σαγα 

ποῦ Ροῖα!. (ὐοηίςστιρίς Ρ, δορί δηι5 Αὐΐάηα}] Νουα πλ ϑογιρέυτα ϑάοσγα Οσογρίαηδ ἰἰηρυα (δογριαηα; 

υδηλ Ραμ] 5 [ψεοηὶ, οἱιηλ δἰ ιγηηυβ (ΟἸ]ερὶ ὕγθαηι, πὰς ΕρΠΙ͂οορὰβ οτάἀϊηαηβ ρτὸ παΐίοης Αγπηθηα, Κο- 

τλδα, Ϊαπὶϊ 22, 1780, ἴῃ Ἰ᾿ηρυάᾶπ) Τα] σαπὶ ἐταἀιμέξαπχ «ἀϊά!. Ηυ]ὺ5 Ν' εγἡοη!5 1ἰα]1οαὲ χορ] ὰγ Ῥτγοίεος 

Αἀϊεν ἃ οπια Ηαΐηϊατη ἀσροτίανι, εἰ Ο(Ἰ]αγ πγο (ὐοπη]άγῖο δὲ Ῥγοίοπογι ΕἸσμμόγηϊο εηδῖαι πε, 4ὰϊ "ἃ 

ἴῃ ἰἰπσυα ὙΠεοιςα ἴῃ 1. 1] ηινοτία! 1 ΒΙδ]οίῃεςα ΒΙδ]Ιοας Γζεγαῖατα, Πυἱρῆϑε ἀηπο 1.787 τὰ οὗανο εὐϊΐα, 

1Π ρΡᾶγίε ργπΊὰ γΟΪ ΠΊΙΠ18 ὈΓΙΠῚ], ἃ ΡΑΡῚΠᾶ 1.5.2 δὰ 160, συπὶ οἵδε δγιάϊο σοπηηγι αν. Ὁ 

ΒιΌ]Ιά (ὐέοτριαηα, Μ᾽ εΐοτιβ εἰ Νονι Τοϊαπγοηῖι, Μοίσυι, ἄππο 1743, ἴῃ ἴοϊο πᾶσῆο ἴῃ [1ςετ]5 1ΔΟΓῚς 

Ρτιπλπι εἀϊῖα Ππογαπῖ, εχ οοτγεέξιοπς Ῥγεησιραπι Οεοτριαθόγαγτα Ατοὶ] εἰ ΥΥ αἰκυίεῖ, αὶ τοχέαπν Οεοτρια- 

Ὡὰπλ 84 ἐχεγηρίαγια Ν᾽ ογίοηὶβ Θἰανοηϊοδο, ηα ἴῃ ϑαοσὶς ΕπΠῚ ἀξαπέυγ, δἀαρίανεσαπί. Εἰ ΡῬήποερα Οεοσα 

διᾶυ5 νακυίςι, Ἑάϊτον ΒΙδ]ογα πὶ (ὐεοτγριαπογαηι, πχοπθῖ 1π 118, 4185 Ρῥγεείδϊζαγ, 16 σοηταϊ ς αΠΠΠρεπῖος 

τεχίαπι Οεογρίδῃιγη οὰπλ δανοηϊοο; εἴ ἴῃ ῥτίοσε ἀθίαῆε νοσαθαϊα, εἴ οἰδι]85, οἵ ἱπέοῤτα σοτηπιαᾶῖα τ᾿ 

ἰεἀ ποῃ δάάιξ ἀείεέζυβ Ποίςα δῷ ᾿Ἰρῆυϑ γτηᾶηιῖι Τρρ]εῖοβ Π7ὲ. Ἠὸος δυΐεπι ἢ ἐεοιῆςες, ΠἸεπύπι πιά ἔοτ- 

ἴλη μαυά τεπυπῆεξς, Οϊοαυ!ά νετοὸ ἢ ἀο ΜΈ15 σογγεξεοπίθι5, εξ ψφαδηγν!5 νἀφαῖαγ Νεπϊοπθηχ Οεοτρὶα- 

ὯΔ), Μοίοσυδ: ουταΐαμη, ᾿π ἰοςὶβ ρ] ατιπλ18 οαπὶ Νοτγήοης ϑανοπίοα σοηνεηῖγα, ἴάγηθη νἱἀδζαγ ηποηας, 

ψεγήομεπι Οδούριαηᾶπη ρχΠλ πὶ ΟΧ ἔοηΐς γθοο ργοπιδπανῆς, Ηος ἄοςοῖ Μοίεβ ΟδΒογεμπεηῇβ; μος ἀο- 

σεπῖ ρἰαγιηια νοοαῦΐα στξςοα, ηαὰο ἀρίαιε Ὁ]]Ὸὸ ᾿πιεγρσγεϊδηχθηΐο γε]! αασγαμς [πξογρτεῖες Οεογριδηὶ 1η, 

ἕῃ 



ΡΕΦΕΑΤΙΟ ΑὉ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΘΗῦΜ. 

τεχέὰ ο. Αὐὐτεκῦϑ τη Ορυΐουϊο ἴὰο ἀς Οεογρίαπα [“11}ςἐπτάξυξα, ρα ὙἸποοςίςα εἀϊέο  πάοδου!, ἀπησ 

1708, ἃ ρᾶριπᾶ 26 δὰ 117, ἰεξξιοης8 δυος Ὑ ἐγίομ!β Οὐεοσρίαηδα οσυπὶ Διγηθηιαοα ἐξ δ᾽ανοηῖοα οΟ]]αἴαϑ 

Ρῥτοίαϊε. Εδοιαπε δ δὰ ποιίαπι Ὑ ογήοηῖβ. [πὸ Β:0]18 Οδοτρίαηῖ8, Μοίοσιιδε ουγαξι5, ἴδεν Ἐκ ] εΠαῆειοὶ, 

εἴ ἀυο Πῦτι Μδοςμαρεοόσαπι, οσιεῖσο αἱὰὶ ἔοσίς ἢδαὰ Ἰηΐεγυιεης. Βιδ}8 Οϑογριάπα Ῥγιησιρι Αὐτοὶ] Μοίου- 

8Ππὶ τ Πα {πὶ εχ (αγίοϊα α Ῥγίποιρο ΥΝ αἰκιαησῇ, 41 οσαπὶ [εοηὶ δἰδηϊδίοπλ μαθυϊ. Ηδυὰ νετὸ ἴηνε- 

πογαῖ ῬΠησορ5 το] [ἰὐτοβ ὑγφά!έϊος ᾿π Ἐχοτρ  τὶ πος σεούριαπο. [πᾶς νογοὸ {αίριςδει ἰἰσοῖ, φυοά ογμηὶ 

14 Ἰοσα, ιια ἴῃ σχοιρίασὶ ἀϊέϊο απ Ἰηνεηεσαξ, οχ ᾿ἰῆσυδ Θἰανοηιῖοα ἴῃ Οεοτρίάπδηι σοηνετγίογι. ἈΠ- 

πηξϑίοποβ τῇ ἐαριία οἵ σοπητηδία ἀογιναΐδ Γπεταπὶ τῇ ἘΠ οποπι (ὐεογριαηδην εχ Β.0}119 Θ]ανοηιεῖβ, Μοῖς- 

οὐδ Του άα νἱοα ᾿πῚ Βγοἢϑ : παην αὖ Εχορ] τὶ (ὐεοσρίαπο, Μοίςυδηι τηϊὔῖο, αὐ οπηηῖς ἐσ Ηἶΐο ρδ- 

ἤέτο ἀππτιπέῖλιο. Ουοά νεῖοὸ δὰ τοχίσηχγ (ὐεογριαθηλ δἰηοξ, ραΐπηχ νι ἀδίας οὐπὶλ Εοααμο Ῥγώθοιρῃδ 

σοὨςη γα. β 

Ὡς Οοάιείδυ5, Ἑάϊοηϊδα5, Ῥαξεϊδυβ, Ψεγαοηι δυό, υϊΐυβ ἴῃ δου ἴογσηο ἢ διϊπγι5, ἀϊέξζυτ οἱξ Ββαᾶῖες ᾿ 

5. Ηος ὑπᾷπὶ {προτοίξ τηοποηάμπ), φυοὰ (οἰ ]δίοπ 65 1185 ΟΧ οὔτι βΈΠΕΓΟ, συ δ πος ορὺς ρμοζ Πο5 

αυϊηάεοϊπι ἅπηο8 8ΠΔ ἐπογυηΐ οἰαδογαῖδα, τὼ ΒΙΒ]Ιοἴμεςα Βοάϊ]είαηα τεροπδπῖυγ, δίας να] ἃ τς, ἢ! Υἱγ8Πλ 

δὲ νδἰξαιῃ, νεῖ, ἢ αἰτοῦ δοςιάοτιε, δῦ δ]1ῖο χυοάδπι Εχκΐζοτα {Ὁ δυίριειο ( ο]οπἀ ἔλπλοσγυπι ΤρΡοκταρΒεὶ 

ΟἸΙαγοπάἀοηίδηὶ Οχοπιςηΐ5 (Ἰπγαίοσαῶλ ἴῃ ῬΟΌΪ οὐ πλ οηλ  ΘΏ ΓΟ. 


